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 لسع ممات ىطتعط دق نفعل طوع طع قةعداطو 66 لععتعممتع “ حععستم مدبر” دهم050, ةصعقت"5 طمأت 0
 طع عماتصم ص نطق هذطغع» ةعسصتقتع اهصعتمععد, ةهطص 15 انلععار ةطعنعلمتع 66 طقحع همتعممأتعا دص
 فتوطتق. 16 ددقهب طع ءفصصععتو0 تغلط ةطغع موصل ةمقعانر “د مممعر” دبل ص ععدعلول “عض

 جاد عاطسعست.”” لص ةطغع لكدتةم نطغع م0 15 تفعل ص مده لتقةصعاأ مد 5و عا)عر, ““ «ءامطتمدقاتم
 طور طه ضتحوععر” ١ عضم 15 ةطغضءأم»ع ةطمتتعطتق 66 ممعدص <“ عاج هدقطترم طرت مهععدغهععر” 2ع. مدع

 مععافمط مد هج ةطغع ه10ع هآغ ةفطغع» ةدخغاطع» هع دمطؤطع».2  ةصما هتعتسمللو: ةادع ةذانمجب ه5 هتعولت لعملت
 عفط "عاهغامصعطتم ه2 ةطتق هممت. 16 ذه 5310 66 عم طدعاع 6م ممعلكادتستع لهوقر هصم طع 8256
 نهلتمط, ق4طق ظدلحتب 15 كاتصممدعل 6م طقحع طععم دص ةتتفطم»#كو هد ةطع ةدطز وعم. 165 ةسصو»»

 ةصعع 86م طاع ءدصلج قمسدطو ده تكعطغاو مدصععاعل تفط طةطغع طاممل قع طوع ةطع ةدتفطم»» هع د
 ييسماتف دمعت كهل “ ةوددتطر” ةمفاطعسع0ل هد ةطع دتصعتم ظقططتا ةءولجدط ©دمص3 ةتصعع هد
 ردحصتس انقع لععصلعل هد طتف دما طعامد تسع 66 هب مدع عتاد تطعر 16 ردم هغ ةصصمو»»ةهصدعع ةاطهأ
 طع ةطقتتا4 طع جطاع 6و !هعدنع طتسمعا ءم-سءعئارع, هضم ةطقف ةطغعتنع ةطقاتلل طع معسمدف طعامدعتسع

 66 ةطع 014م عصط ءمصخمتست7 615 مطم ءىمان]ل ةعوذ طتق هععمادسصل هع طتسقوأا#.

 "لكطع ةؤدموب هغ معلتعموعم ءمصقتسسعل ةصقم [1كامستع لهرتر هصم مق ماتط61عو3 دعوات ةععل
 طرت نطق محتل ءععم طعدؤمركعل طوع ءاطع ا[تدصفوو دلع هد غطع ةسوطتحس 8[هداعسف. ظن ةهجعص ةقاعت»
 ذادع لععاتسع ه2 طع قسوطتحس دوصتسع قعود لعدععمم ماتسمع هه هب عمت هك همتارو, ةصل ةعجعص

 دص هاندع ندع معان عمععم ةهدعع ةععموتته طعما طعن عادوب ا؟دعاعك هدع [دتعدم عدمه دق عدننع ءمدصص معا مد
 مخاط ةطغ طتفطمع ءامصع هك ةسدطتقم

 لكطع جلز ءعطلحما ةمرصم ىمطتعاط دصمتعمأذ عد ةدعاط ةعطقا ءفصصعععمد زك فدصصمو» 5م ةسوطتع
 صما هدلرب ملغط هذطع» ةعوصتقتع اهصعاتخععقر طادن دلفم متغاط ةمدصع ه2 ةطع ءكممدتعما ادصعاتقععم هل

 طمس مرصع. لوك هع ةناطع _طفطاس ءدغلع دمسعد هع هلا هغ طع مدح ة”ءاا] تسع, 11ه عب زاتكأت

 دع دص (ععاع هع ءمصصععا عل تطال ]آد كدمدذنطعسعم 1ك ءدل1عل 2عروموا]رعربعة-هعب هو ص قةسوطتع طم

 طخطقأا دممسع دفع ذص ةيرز». "لئطتف مص ه8 ةنلز ععالمعب ةطمدعاط ةعحصعل طوع ةطع ]هع ععوطتل
 طفتمحسم ةمععات هدخ ةيدنماب, ةلعمتقعك ممن هدلجع طع ةطحل مءاهطتممب طانق ءمصصععأمص تغط

 رماوععور 6"هلعفر هععاد مدنا مصقر, ةععرك هضم ص ععصعمدبا ةصرب ةمرعصم هؤ !معومامص. مص ةلزءعالكع هل
 ةطتق هممت مصل ةصلععل طمع ةطقص هع عدص طع دتقعل ه8 هديت مععمد رز جسم هرعتسع 66 ةطع
 ةصرص1مردعمت 02 ءمرصمدسدال7عاو» 8ع ممجعت» مقص عفر د صفت ءقح طع مجمع ءدعتلوت لتكغتس عتتمط عل
 طوع طتق هتئانمإب ةطقص ةص ةصإت هاطغعم» مدرب. '"طتتق هك طع ةزع عنعدت 00116«ءامد هآ 'عدلتغتمد
 طصعع هع اطصمععم طوع طغتس «ةموزع (ظملعطقتسر '[ةضصصتمطت, لادعتت), هصل ةصصمصع قعوطتع ةناطماو

 ععمعم هالو: نع ةدصصفع مدئهزجم»ت1مد آه ممهتساهتصعل.

 ٌ 16 مدع عت0لعصخاو كععتعمطاع ةطقش ةطغعمع هتعطعلع ةاطمسلل طع ءما1 معمق رجطعص ةاطفر طععحسع

 اس عرمانقر ةصعل ةمدصع ةععمادسم طع عتععص هل ةطغ مععومصخ م ركطمصت ةطغو طعامصععل. < 2ءةرع
 عمصقر" رمل, دص ططتق ءفصغعرعت طمعحتك ““ ةنة0160صها تهدر” هتصعع ةطع هنيلب ه2 '1؟هدلتطتمص دك ةطقأ

 رطتعا 81هداعصتك مامسكتعل متفط طع عععدطعد6 عقار ةصم د عععفت عقال لعمعسلعام هد اغطع

 عمافط غدا صعمد متفط ىطتعا طةطعرب ءمصصتستعمه عل رعطقأت ةطعوع طقما ”عععتجعل ب 116 مموععمد ص اغطع

 1 دوال 57. 0 2 طمعطتط 15:هطقست, 111770. 3 مع 11ه 0 61/.
 4 1طدح الوفا, 0077177:. 072 غ7: 05501//111, م3:5ع 42.

 5 8ةوططقتكا, 1057 81هها2 1, م58عع 8, داتسالاب ايلققو اهبقرشو ةمالا هذه هللا مركا
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 ]داعم صمتإل هآ 1طن جا ]كجتمدستست, 06. 5007, مطتعاب 5هق مداصتعل زنط 1865, ذاع ؟هضلع ه8 هب 2ع

 رتتصمعت» ه2 ةدصسككست, ؟؟لطق دصهلع هب دصملعمم ءم]1ءءازمد ه2 ةدعاط ممهعتعفر ؟طتعاب طع ةتسدصععل ةص

 ةامطقطءةلزعما هداف. 'ئطقت مطتعاط زم صم متعمود أعل نم ةسوطتع ةءابمامتتع ص ةدععتستلع 15 هدلإ#

 ق2ر ععمتت5 ]اهاعن, طاتغ 15 ططع طحممو6 ءدطقتتقاتكع هدتلع ه8 طةطع اعتصم همم ممه03عع0. ثس
 ةطصم عصفت هغ دك دف دصهعع ةح ططغع 2ما1مركصع ءعصقاتت# طوع ةطغع طتقذوسمتج 1طن ها فتقاتت, هل
 علطتعاط ط6 هاحسصعم هع مخعوعمسعل زج ططغع طظعضاتس مودل آطاطتمتتإ#ل.ا> 028 اةطتقر ةعحتسي هل

 جاسم عصعمت ركدف طصقلف اذإن نع مدار يندردا ديك, ؟طتعط دق ماستعل آن

 04 طع ةحيفطمد#, '[ظ5) هاآطدتص قطو ةدك0 'فةطل هالك حعتس ا. 81 ]ب مدحصقم ت]-ةحطت“ ةللقرو

 جرتع 60 طع عمدصل ةص ططغع ءاتخمصتعاعو ه5 1طد دا ختاطتع جحا طاطقطقات7, 2 هه 7ء]1] ده ص ةطغع

 طتمعمدرداطتعم] كتع6تهدمتتعك ه2 1اطص اكلطقل]لعقص 3 هدم مدطاع7ت.“ للعم طححصو معد طم طقكع
 عرممست ةطغتس اتم ص ةطاجلو هصع ءمصصصتل حنا هدر طع طقف دمت 1ع دصتتعاب مم طتق طاموضمرحطعتت5 0

 مععمل ر طق انطع مدحت مما1ععم ننماع0ل ءمصخقدتس ةاتعطقاو 016 عععدت طهاتعتحاب ةهصل د ءعماحتس

 ةطصفاتتا ءدح اطع عاعجسعل طعوس طلق عقعمودععو 66 طتطسقعاق دسم طتف ةكعتلم ةنح ططع مخعمعدت
 ىمرساع. 1ص اطغع ةسانعاع مىميدكمبت# طع 6ء]15 تق هب عحتتع ةيصماتسا جاطقاتت طتق ةدنععداما5 هل

 مءامطز هدف, هم 15 15 ةطعصعع مدمتسلو ةطقط ةطع عدصصتلو ةنعع ؟طتعاط 201105 ةطقك 2ءلدعع طقف
 اطععج عصمت 1مل. 165 ده ءاعمد» ةطقش طلق عمصتلوب طق طععج 1هدع هعطاناعل دص ال[ هب, مطعم طتق
 عموما -عيعدسلةحاطعت» دف 7607.  كئاطتك معممصقععاو دمع مق 81تلبمسصتسمل ط. ؟فةطعل جاع جااتتن"

 جادكدسس تست, ةصقل ةععم"لتسع ط6 هدجت] ةتتاطمت» ةطتق هقدالم]ب معتم طم د ءامص دمع كد“ هآك طع

 نمادع '["مدصتس. للم ءامص ه8 ةطتق دمع جرتزتعدتتخ 66 طع اسمو م ]ادد طكضدت0. طانف عندصل

 1دااطع, خلطت 11-1 هعمل 01 ةسعتتخ طم ]120 ظعودت 489-423, رجدف هب طمس ماتق# هود 1213:6017 7

 طع ]كد طسي هه عال هه ةتهملتشهصهملتكات, طحقصوت ه8 ؟طمدع مانزتت]5 حصع محعصتاهددعل طوع 9 ةلعومف دص
 طتف ©عمونمرداططتعما 1016عماتمدمسإ. طع ةططصلمدعل ةطع ط1مصعاتلنع هردانعتس 2م طع 8اطمقكمع ص
 463 دك 8[عععجطب هع 15 ةحتع 66 طقكحع هيلع عل معيهععاب امدح ذص ءمصقعو تعد عع حكام طلق معاناتتم

 60ه 8[ع.  طتف هةمص ةلطن طظولكحع م1 تابمسحممل (هدتنخ ةفطم»» و ةداطعم, طق ]1ع ظعودح 466-
 510) ““ عمرصص عد عع دحقطوت 0هعلكجر اطاخن ظصتفطعءل طمصع ه2 ةطعطص.““ نبع ةتكطما“, قطن ةدكلر هذ
 مط كدت, رمق طمصم د 2500. خم ةطع ءددنار هعع اه ةطععع طع مق ةدلععم طوع طتف ةهفطع» م

 ركتئداداتس طم ةطنمو '!ا؟ضحلت 1م, هع هه ةطغعتع ممعوعدتعل 66 اطع ةطمتلعط فةطل جا-(طهقطد»

 13طملج مصمم جاكطتصتست, طق طقل ةدنعطط طلق ععدصلةمططعت”5 ءمصقعسرده»نمدتتعف.5 "نطق
 ممعصص 60 طقحتع معمومسدعل دص ةطغع 20110هىسق ععمت» 0م 01م جطقسنع ةدصكتستا» ةمططعات 1

 موؤمتت 2. طف دف ةطعص ططمتعاطت انهت طر طتع انصسعاعو حصص هع 81تارحستسمل ها-كطتتت 34 هأ
 مورتاعطممر ه طعس هغ طلق ةدافطعساور ىطق ماموتعلا ةطغع مدس ه2 ده عماطع» 66 طقس. ةتصعع طع

 صتصتاتع» ه2 رممعسمدق نضع طق طع ةاج016ع0 زج طلق ]12 علصع ه5 مسامات ف]ر: تةعءاعمدعل هن

 4000 ةدحل /000فخطع امتنعت م0 انه طع هب تععم»ل متتصط ون -فطقت اة ءاتسع دق اهدنععارب ةمعادت ص

 ةموكعااتسع ةعمص مامعع ام مامعع اح هدنلعتم ذم طغعمتس طعدلت1 هدف هع ءوا1] معا هذطعتت ةسصكمتحس حامد

 اتم نصعاعم ةاطع م»هانحطاو ةمماع طتس جادماتك لديسسصع طقق رئمدتقطب هع طتف ةداطعت» طق لمنع دق ص

 529 طع 6ء]15 اتق طع معصق تقاط هدع ه2 ةطغع نسعاعد ١م ظاتفدطتس, ؟طغعسعع ةطتك اتصعاع (قلطاد
 1 [خةمتس قلجسحما) معطاتسمعل م 81د ىاطعسضعمم طع طتطسقفعال معمدتسعل هب ربعمت» هم ااتكداتاست» ةصق

 ةطغعصعع م"مءععلعا 6م [ةلئفطقص. 'ئطع رمععمل ظعمصم 550 اه 538 هععمسق 66 طقحع انععج ممقتستإ"
 معمم ص ظحفطمملر مطغعتنع ىع ظصع طتس ص 3ق2 (طمعتصع ةعتدكعاا عل ةطتغطع» ةعوصص ط[آمصخل طقس"

 ةقفكبت مص 588 9 طنط لديساسف انطق معضم طع تمتنع طحقصو هاطعت# رجا ععع سس ]) وت فمعاتق ةنط

 ظموو دص 500,11 طازمدطاتس ص 380,1 "وم اص 5038.15  ق3ععمسلتسع اه آئطقطما7 طع توطاتعصتعل 0

 ل1 م دص 5ققر مدع ةطععع دصقتت”ع0.  طلتف ةدص فقط حا 1[هلبتس مف اطوخص اناطع 201109 ةصع 7عمت,ا4

 هضمي 2م110كصع طلق عمططع»م ةعمسرتاعر طق رممتعوومفار# ةمماع طئس رتفاط طتسس هدد طتق ةتدحتعاف. 6

 رصعما1مدق انطق انطتف ةمص طعما هلت مصدق هت ظواعطمت ف مت ماطداطارب دما هم عمر دق هدد طنق
 مفتش 66 ةطقط كاوع ةنح 540 ر 15 مع, ةصعاععلر مدسكتست 25150 اةطع ةددصع ماهععع "ةممهاتعللل م.

 ١ 091160 تا- طرة يطن طر, ظلطلت؟ 81:01, 001010016, 9999, 3. 2 82001. 5.
 3 مموصما. آدع ةاهطعر 11. 4 17هاهأن أر 17. 9 5 41156, 0.

 5 2111506, 0. * 290ععو 3098, 5. 5 ووو 2. 5 2526ه

 10 موعو 0. 11 12و مه 12 موعو 0. 13 2وعع 4.

 14 ظريش [طاح آ[كطقال: اعقدد م18ععق طتق طتعناط هك 1115ةاطاتتن آد 15 موهوهو
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 لاتوداحاسس ةمانس ةتسعم طفامسع 545,١ 'ل'همه املععرت لتع.  طص 549 طق رمق رص لكطت هدم 3 ممتعا هأ
 550 ردع ةررعصا ةص اا دمدل رز * اطانن ةععمسلتصع انه طلطقاطماط# طع مدقق طقعاع دص ل[ ع اطغع ةدحصف

 ععمتت, مطعتنعدحم ص 5ض1 طف دق ص ][ةلحطمت.# 116 ءكمتسم انطق دص 3555 طع جعاعلا هع هتعلاتقاما“
 طعم وعص ططغع ممعمزتامع هك ةذصُي ةهصع طع (طتتقتر طق مدع دحقطجي رئعدتنم طق دص مدتس !طءعنعععل

 اناطتق عمرسرتعمو ةص اع معتعطاهدعطمم ال هآ 8[ ع ر ؟ رص قصقعوتدعسعع طق مدق جاداع انم عتكع هدنلعتن
 60ه انطم مهدمرد]ع هك ةزصر. 'ئطتق هردمعمتنف انه طع اناطع !دطعمأ لماع طحعست1هصعل ص انادع قكسوقط ب مد
 طق لمهام 583 رطتعات هءععاتتتو هدد مدعم 3084 1ع جكاتع» انطغع ةيتلاطم»'5 لعدتانطب صم 1ك طعقت عع دسم

 طعرضعصتارب ةصص»:هطقااع. 'ئطتق دمتتفات اطغتضء[لمدنع طع ءمدتانانإت ات.

 لكطع جطوعع طقق طوع دم دصعحتق ةدعطقتتماع0ل انطع انها ه8 ماهمععقم تقتطعل طرت ةدصعكست : طتق
 رم واو دص ةوحصم تعمعطعل جه مدع دق ةدافق 7 حصص طهاهار# هت طق جاكم ةردعست ةسع دات اكسكملطب
 طظحفتسمطب هدفا دص انانع طانردم. عدمت ]هدف معنع ةمرصعأتسس ع5 ءما]ةعاتع0 طوع طتس لدسمع هب قامت هآ

 خخ طقاتتتر“ ؟طغتسعدف ةنات هانتطعت» تصفق طق طقم انه يعمادستع» ل1 عان1 165 هصع لعامجت ص ععاطتسع
 ذاع ةصقمتخدهان1 مدح ؟؟طتعاح طع رءوتتتتنع 0.9  كئطع مماتزمد نطقت طع مرنم عممعل 0 طقكع عمدع ةدصاطعت“

 هقعا مدع طتق عملت هدف اةطقص طق دئعدالرب طفل عمصع 15 ةمصقعسسعا طوع [1انص جل-ختات» ةصع انطع

 طتفامسحسصف طقم ءمرحزت طتص هه دن ءداسصموب هآظ طع ط[دصاطملتتع [ططص دلل دنت, طم طق صم
 موسصرمداج# تكا هن كامل 6.

 ملت ةمدسع معضم جات 551 طع ةعااتاعل دص 81ه, مطعتتع طع هععاتججتعلا هب ءطمتت ص 16

 قستقترعربدط 06011ءعور طتعا ؟ةلعوم دصعصتمدق. 116 هغاطعوتكع ةععمذع4 طلق تسع 6

 ةسمص عتصع ةطغ دصهاتءعمام هطتعط طع طق ءمالععاقل رز ةصع انطع اخ هك طتق مساكم, ةطقتعال ]عقت

 رتمرصعصطماتك اةطقص 15 انطق ءمقع جتنط دصفست# هك طع ةتتكطمتتو مطموع ]عوق متثع دقتها طز#

 الملعون مو. ةدصصعقصت5 ةضعصل ططاص فمداكس -ءمصاطدتسمق 2مضارتددتسع 66165.  ''طصوع ءممتعم هل
 انادتف ا15ا جتع انه طع ةمدتصعا ص طع مهدعاع هك ةدتطلعت هصع ةطغ مسمطا ةطعل حض انحماناداة ةاطعل ؟هدناعف

 نأ ط-طخطمات], حض طق ةزدزرتعمت» انه ادع اناذع ءقص*ععأات ت1 عق طقكع اطففم معمام عل طرت ءوصترمطتسع

 طع. '1مصتإب هل نطغعفع طقم طغعم ءما1ععزعا طرب 117 ةقاعستعال ص طتخ 6 ءوعاتءاناععأ" ءاارعت» ل عر»

 ملمع" 1١ عودح انطغع اعهمأررإ هنآ طصتور طع عمحو انطع طقاتس انتمصعا هطلمدق 02 طع ةتطاع5 هه
 همرصععت؟60 طرت 1"!نععار ؟طمر هه انعدتهار 82ه مان ؟عدترب عالم مدنع. 111. ةسعلتنمم طقق 201660

 معمم ءدععع 66 طمع ه2 طع ممعاعم (صمو. ةراث 14,15 دسم 46 !4) دص ططغع قكبند38. "طع ودنلع ؟ىطتعط

 1م طحموأات ةوودعصاار كنعل 15 اناطع ةترمعصسلت» هم نطع طاتقامسسرب هل ظدعطلمل (مم. 23), ؟طعصعو

 طماتاح الةلعدا هس [طص لكطمللتلعتس كس ةعوعارت.  طظسواتخطاب/ انطق اطنللع هل ةدسصكستا5 1 عطدتتإل

 مسوس عمزمصق لت دمت ةسوتاحاتع دع هديافتلع 81ععسر هاطغتنع ةطغ هرتاعتسملم عع مانعدعتت »عل تص هن
 اناطسدمجب مسصماعل طوع طع ةحستلرب للعلا ممتن“ قو يما اص معطتعا 16 15 منماطعاططاع انطهلت الطقلعاتأت

 عطم كاتعم ةدصسصككس75 8155., عمم0لنعا1 هصل هععععماعل انطعصتر انطغعتع اطعرت ةصع انلعماوت زم طقحو
 رموجمطعل طعم 81 هع دق احيصصعل طرت ناطع 81هصعماف نت.

 الطعم هب رمدناع طقم 1ع كسءاتلهاتامسدي انطع ةصاضمل عاام هك صرب هان عنداتمدح مه لت عانلا :

 رمت معمانلل عامللز طقحع ةاطعنعل اناطع ةءدعا زنص هددع هك طلق 01ةلعكسملطقر اطنخ انطع ةدعات طقش طع

 طقم ا[[ععدقعل 700 ءمرجتع5 ةاممع دص طلق 8هجج.15 1 1م طعتععمدتع هع تعم هآ ةسملل كسءتلهتمد

 انطق طع قلسووط ءمصاغدتصم ةاداعسعسا5 طتعاط دطدتتقأت طقحتو طععج دصقع جن لت عنعمت طتسعق ز

 ةطتتق هدد رمهيعع 3830600 ةطغ ةحتتطمت“ ةمعهلعمك هل طلق 1ةعع مدمتتك اه لاتفحاطاتتخ دع ه5 ةطقت هن
 رددص مل عجلم» 1ععطابسع» لتعم ص 547 : طبل هدح مدعع 392 طق ةرتعجاعس هك طقق رمال متعتا 66 نطقت
 ماهععي مطتعا وتس طع ءمدتكوحعات عيصصصمات طقحتو طغععس ادتعتن ةطقض 545. قممدعءعدكارب ةطغص طق

 جدم0عل دصفت طع ظعوح تسع ام سعر هع 030 مما جادت ةدلعكع ةطغع ةتمانطاع اه "ةءعمدعتاع كود

 111 كاتس ةاتهانعتس ءحاتق.

 طعواطواتار# ناطع دصهتذ عع فصاتختصسعما دص اناطع قلسوعط ده ددتعات انانع ةدحدع هه تدفق ةسادولتع اطزت

 ناطع ةححفطمت# ذص طاع آن1عغتمدقتتإت هآ طتق 'ءدعطعت8 (صم. 44), طع ظاموضدرداطتعم هلآ امغع» "اسم لتغ هدم
 ةاتقاو (صم. 42), اناطع 0ءموعممطتعدا ط1عاتمدمدتإت (صم. 4ة), اطع ةيددعسلتع اه اةطع ط115ذهدثز: هذ

 1١ 2وعوه 5 2ةعوه 0. 3 0>1عوه 4 20نعو 0.
 5 2986ه 5 طوعع 8180. (نهدححودنع ال ةلجتأ, 6007 هج]:. 101. 5.7.

 95 2566 ٠ , 10161101107 1[ 0 16017160 11608جلعتأر, 17 5 ©2886 57
 19 2ةعوه 0. 11 0. 4 15 84هرر 1126 3 497ه, ات6 5 9...

 4 84ه, اتسع 6, 820 296«, ]آذ>26 5. 15 الهلع, 1210110101: 0 16010 211, 91. (ةتح اناطع 21655).
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 ظوعاطمامل (هم. 23), هصم طع طتفطمدعوب هل 01ه (مم. 9). طع ةاملج هآ 'اعدلاتطتمم 1ك طقط
 نص0عساتع5 ه1 معاكم ه2 ةطتع اعكصمار لاتقأ جه 1 تصععتتا1 ع5 انطق عمود مطتعم] ]01عانمدمتتت هل

 آلدلعنم دق طع طاتمامت"رب هآ طديصخمعاتف طر [اط٠ص ءفمتلعس.  ظدت طع نكتلتاإب ه8 انطعفع ؟هعلعم
 15 طوع صم مدعدسق همصقصعل اه طق ةاتدمجب زر اةطغعوب هدعع دصتصع5 هآ ؟داطتماطاع ة[صكمتضدهت1 هدد, هما اناحع
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 ذادعط عممطتطدعع 15 ةطغعضءلم»ع لتع اه اناطع (لطط صبا ععم مع معمماعتسع ةط ععدعتدلل
 ةعوعمفتاطاع ؛ هجم ذص مدصتعمامس“ ذه لج. لكدشكمر طم طقق دما هددلوت ةنردعم؟ معا ططع دهاعكسع هل

 اذطع ةمععتستلععر انانن عمعدطاجب جعلتك عا انانع انهو ه8 ةطف مهعلع طوع مصصحتاكصع هدد انطع دصمتنعتس
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 م121421:11041, 1,151 0]' 54غ[: 4خ715 5.

 راكلا بوكر يف : راطخللا

 كتيسحلا لامعتسا ىف بدالا

 رافسألا نع رافسالا

 ىنيتاسيلا نينافا

 ىلامألا

 ةئامسمغلا يلامالا

 ءالمتسالاو ءالمالا

 ىراختإلا روخب راب
 نالت مجرات

 ايادبلاو اياكتلا

 ريبكلا مييعملا يف ريبحكلا

 ايادبلاو فحلا

 ديعلا ةفحت

 رئاسملا ةفحت

 ةرصبتل او ةركذتلا
 نافيضلا ىلا نافجلا ميدقت

 نيديلا لسع ىلع كلا

 ةوالحلا

 مامحلا لوذد

 ةريبكلا تاوعدلا

 ل
 بيطغلا مرات ليذ

 ةراحتلا يف مرلا

 داسولاو لئاسرلا ع

 باتكلا ةباتك نع بايترالا عفر 6

 مس ىلا ىدنكا نمل دار 7 527
 ا بايحتلا ةولس 8
 ةقادصلا ىف قدصلا 9

 يتلا ةالص 30

 ىحفلا ةلص 1

 صيبلا مايلا مونص 2

 بلطلا بدا ىف بهذلا زارط 8

 ١ ةلزعلا زع 4

35 

45 

44 

45 

460 

42 

48 

49 

 انِدنلاأ ينكاس لا مارغلا طرف (

 تليدلا لئاضف ؟

 ماشلا لئاضن

 (ميبستلا ةلص لئاضن)
 ريل لضف

 ىنيساي لضف

 دئاوملا دئاوف 4

 يذكاس قار ف ةاتكملا ةنفل

 ةكادمل ا: ةارانملا
 ىنادلبلا مجخم

 خويشلا مياس

 ةباحالاو كيانملا
 ناوخالا ىلا عارتلاو ناطوالا ىلا عورتلا

 ايادبلا

 نارحلا



0 

 14811 0]" 114501114114 1'1"01111) 11! "لل اظل 10101011017

 م1111 17-178011 01 0ص خط اا

 ىسلربل ا

 ىئعمريلا

 اعلا

 ىضاقل ا َّك لاق

 "طع رحنا هك ةآطع نماتع :ب ص ىزاغلا سايعلا 00

 ركب ىبأ ثيدح ىور

 ىذاورلا

 جست
 لا

 جسدا
 و

 "لع هل ه1 ةطع مانع :ب مص هبوب ىن

 نكي ملو فيك ةيرم الب ةيرن هذه
 مم ىف رتشالا نع ءالب مظعا دحا

 ل ةيوعم نأ ىفكو نيفص

 ىباحصلا ىلذهلا

 ا ىورهلا

 هللا ةمحر
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 06ه 0 .رلارارراو رم افون علا امال كد بل(, بسوا رايب تسند زعم

 اس ناو ورعلاو ارو اهبل هدف نس تصسرت نوع خو وعلا ايل ايلا يود و ذو ل
 00 ندد ناىدد دول ديو ندع ندخل وبات يف نأ ور اهل مخ ع
 نزع #رررمارشلاب نيسان اس ليسو داو تن

 لرزوعلا ب شروب الم عرب ريمنب رسوب نبك رم الب سس وجواز از حس دوبلا م
 نسف ةومن 6 ندع اندرو اهنمو مل« اس ن ًصسر لس ف 0
 1 8 رز ب م لا ارو ربا لقروو د ىف ايدبسل ادع نادل شلال بنا ةوبابقعلا ان

 ”ن شنب تن دسار يصل مول اوف مس مس! لس سس رم ن ولحس و
 2 لاب اباد ى زال بس مالا !ل و سسك عا ادضرعسا ا عري ذ/ل با نعااكد ذر
 طل اوصف هس بسيف داب تماما اد امبراط راكم غو ا راجي وسو ىلا

 وووو !روسراعلا زو وا ارسال .ثعمو ل !لا لاو دب داعلا عزو !يف و راولا رمل لعمار دسلاو اك
 و راقلاو طلو نرسم ليو ابا عسر كرا تعمر ىف وفي رماد ست نب ىف اصديسسول
 باد اىومو حم ةراعالاىل ب دجال 01 نال تدخن قام ندع ضل 1
 اا انو عرش نال ليو دم دسيو ردن اسوركو انسرنلا سوبا ما تاأتفاحا

 1روتشعىز ني رثاوت اشار فانا زم تالا زر ىف نيؤملاو 0
 اعد بلا ياسر“ ص ادورغ كو دست ا ناو شريف اريحا ىف! نر حادب اصول ا تلا وزب
 يول ايدك داب دول زق ثمر او د ربا
 ا "و ادمان معا سال هيب ث هيو عو ىلا سلا ورفع معلا يعل اما درس الار لاميتا

 يراعلانافلا ادعائساركارعر نع ن لا ديم ن يدان ئدط يدع ادلا د لارا وبو
 27 م رصساياذ ل ارىلانز اكرنر ما !ن رأس اهلا 0-5 رود صرفوملا ّ

 يف نئوزاوارل تمضاكد مر ربو سول ايو تناك رمان ركاب 71 ومتلا حاصلا نب ىهسي
 ذي دعوا اوباوررصلا مولان / سسك نود عزاب ثان كد م اهالإإ لن ع دظ نيدحارإا
 "راي نوع سندالو تناكد ى ارا ثلا ع نبميلاريك مراد و وصأ و ارا سس
 ط لباب ناو هرارلان ركون لا نور اولا سو ن ىلارالا م تلى ر نو علا مد ءلؤو

 47 نيس واااو ناعيا عرفو عد تم نون نب اف

 ”قئاملا العسل مُر هالو اهفاع اك قر اولا قل ومي ع كير م/م انس ارا
 3 | 7000 ل لاباس ىبسطلاو اد ناسا فون ولا ذم تل

 لال: هدو انكار 41 , 57 | لم 37 ال نر ا قد
 لكاس سم الو رفام اطار ثا نكي اد ذال نم قرأ اولا شاول اد نامبصا

 طم فاسو اسما تام رلطملا رص تيد سلو ار انو ناسالور ايل مارا

 ا وم اع رع يك راعالا لبسك هس در اورق طيز هيث 0

© 
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 نوال مز نيناغاؤ ردم دامدج مم ناقل الاشعري اعتز لير سا
 امج ةردوعلا سرك حاج لد افينم يم ايدك ناب اهلا تسد قدمو ىف د يئن

 هدددقو رس ضل يا دلو نمل لوري نونا لما فد عبو در نينا ىنونس از ىلا نيحاناع 0

 ةفامانر ف يالا ئ ثاز اكنسيدلان ولنا ن يل ومادة دع تيد ل امين ف فروا
 لمئ راسن شاد نعت مد رزول دل بيم بسس نور ب نا ىلا نيا نورت
 لود حيرت ود نينا ذب ليتدرماكدااتسمل معا ن ذولا بنندييستل نكن
 نتن رك لا ىلا رع ابنك برباط رد يأسر وولار انس دكر امئالر لعولأ ل و

 وااو نب نيس وري نعبد قتلا صول ندع نرسم نط نإ عينا
 (نالع/نبن جن راس ادد دعاس جرى كف دب ودود لاني دماد شكى ان

 ةيهشماهبالوا فت موطا زن سال نعوم ىلا هرفي اهباوسوالادممولا ئورصبتنلا 0

 ةقرط ني اربع ثدي ذب دس نمور نعال نيداعتعوب د ندوب هزي نول اد
 كو لاو لابس ا شي نيد يعسلا ب لدراد يدبر م اعني نام مدل مباع
 طولا رقاد نما ياو ةدعأ نرحل رضا يفد دوما سوم الاون ن لان ىلا يع
 لئنئ عاشوا ىزررلا ءاعو نبال قديس نسل لاني هني شقا درس

 تيار ازع' ياويل اواولاو راينا سس لد لوما اتم سودلر نصبنلا نور عن 0
 لبنت راها ظن اهدى رق سرق هد ناوى سل دف نول يف ب تعال اج دج دارلاو
 م 20 نفور شل اكن اهربصللا 7 2 !وبل دك ندب ارعن ارش ل د اوربا اهب وصلا

 تيفو ىلا ركرباد اضام از اهضصالا هزم نركب انااا ذكى در حر بسلا نر وىكد
 انيك لسمو فاما هما تشب ن رواسب بسحر اف ننس ار يوما
 ىلرلاةرعلنررصن يرجعوا اهريئ زمن بن كرلادبخ نيدو تاق جرا نادك زلال عئوكدد

 رالاراو رسصورل ازدص نا ديظ سارح دو اهب اتساءل طل نس عمن ماهل لا دايخ رتل 0
 هكيرززلا بنر ذب رامز رقع م نوما ازماو دعا نيل يراني,
 كيرا ؤرصرل نسكن كر رصاص ل بلاس تنال روسو وشم تلا
 مب نيب او ومر او 'بسام ولا اا عبس, مث ملفا كامن فوه اعلا
 بان يورعسو ادخال نابع نيد طبول ىورتك اقر ندع لشاب وول راه
 ”طاهنراو شالو ن وا عرش خو نال قدا اسكن ززلاديظريلا ومالا رسل الف نىك
 ديعاولانئدرراوعلاد ايس ف ىلا تعملين عد وق هشبل نصلاتسس أ نينو ٍ

 يل لا قوام نم طش رز ىد ذيل امها نيو دىكار رك يرحم 5
 راس مروا هدارلاق ادوار لانسر تمور رقع لاني هدام

 اولا رك رمان يعسا اس سصشر بان موو و رماارد اوت ن قاس ندم يرده نب ص ند نير
 كلاراذط ىور اسال إ ردي روعو در اخت ش دع. ابوسك لا ارش رماد رشا إ اولا

 رم



 اوي ةنهسإب نب! بكل كئدعإو هتير ني تاو تورااشس نادال روك
 اب نمو اعل كب 0000 1 000 اه رع اب تكمل ىلا اركر اعلا العلا تيم

 كيووتلادم ارك او عسل وار نيد جركل يركز ردسا يشرب! عد ناو اعل
 0 172 را كر ىلا يك و جس اعلا ار ىدامرشو

 0 2100100110 هرم انزع اهب ئورات طنز لاديعو جوان حتر ع

 2 ةفيعون امر نكاد نسل الإ نم ةداوت و مايل الا تسل امر تعادا نيب نأو
 نائاي ناسا نب ى غنوا اهيا رم نم فاب ياناس ارا
 ”دوراصواردالس كلل رس نائدد تالا لشارع ن كون ل رس وشهايلان سرا

 0 !لغعارو دال ئدد هد اند ينس ادسستن ملا ادمن دلمو اوراس ايسر درو

 7 رار ادعم لا نول وعلر_ وسو 6 الدر قكووادس موارس نإ بدل ؛(ى اسلام ضو

 ماكرو نيل بشان اكول كالا تسال ن كو ثمر ب لظلم / 5

 كب 7 ىو ايسسيابء لاراب ساري ب دمار ب ن 7 1 مس ثاابو

 , ولأ ريالا 72 رار فارما يور قار, سن 78 لرش نكن ئىد رس هلل يصاقى هلا

 ضربوا ويعم هكيأ قور هد نست 00 دش مد اسك كد ديما
 200 نكن كثر ماس طم يتم بس ل نجني | ةدىرتل سى فرقد كرب
 11 بن بسلا عثاوايلاسص ردو ادن ن ييسيل الوكرارلا سرفر فد كلل :اظوكرفو
 هم مآ ا ثوم تاما ثم دم ان ى و مكال كلنا شيفبسكيسل زر

 ا شك 007 م رطل مرنم فر ,بسو ل وع سم امن اهنا

 راع ا اكو نيل حي ن هلسةل ل 7 مالا فتكا

 راء بسواد بسر زرار بك الندا لَ / عيد نر سشا

 نبل اضوو روكا, نيس( اه تمء بس عن عادر وبادر اند كن ابر ابك عن

 !اكر اصلالا لو نرجو صفت تكور بسلا كد رم اىلا كرم فس الان(

 سلع ور اكب جائتالا انوا اق تدك أك لل رئاىدمةرعبلا ترم ىل كل بشير ىك
 منزلا نب كلان 1 هةر دز نايل سل ن نيكد ىرامكالاو 0

 بسن ربا نص ير صاددع ىدد ترو نب ال نم ان يرلاديعو سني ثيسلا ونوس لاه
 اكايصكن اكئداضلالب ين ننإ يلا او ىد «رلارو صير ارعا مرو ملرسايعو عْست
 زف اب/دقد ايلا يلج سكر ننحرم 00000 اهو سيلا رمل ع اماز

 بر 'نراطشور يلو 'نركرغ ىو ردح دح السنن ميار نص لعوب وو ا ارسم اورو

 04 2 اهيتالا]ب بسن دن رح اريك هر ولك ورار لبنك اهريضإب بيازم 10

 "أزور قل سب تءامانب عورات نكن عادم دراما بوم

 قءارلاواع ال قو بسلا ل ن/اولارم' نان أ 0 اور هل يل عسو

602 



 4 ور يو دبس لس شا 2 ايفان اى هنت رفة تانس جبد اك 7 مب

 1 لن تبرك سر ايد الدول اصر وتقباشي/نلأس نكن يطول
 كيرزول كورلا 9 را اهبد نم َئر ار 0 3 قئن يو ند داركإ او شير ان

 سو ناو ا: اندم تين عيان ام اعبدلاء الو ند ماكل قبلا

 هكاواو وا اي اعلرا اف وردكم راد اسيزم عمم و ثيم اد 2001 لاو طب ائاورلا

 002 ىر 31 ا نإ ثلا اور وك نا ثدو رو فعس و بسط كيس رو رى وطلال نع

 ناار اعاني الاعب نوط تسلب يات اناعا رياز اعر دا اصاربع

 نكي تساو صبا اس ع نون ئر انني نما ايكو ابها 7 هو اك رعتسسا
 0 ر سوا مط م كيك رعسسمولا ديلا يساء دس

 3 0000 9 يا لاةو ركز اكد عمو و اطسا ادعم
 تاكو داع ةضاع نيم رسما لود ققضائدا رن سسك طي نكىدم

 داش ف اعثورازلان وكس اعل 1و 22 ر ىلاود لأ بسسس اير راكم و مب سرع ©

 لامار ادتشملا انييرصل ولالا ل رولا ولعل ايل ناسف اوان يللا لا
 /ظرل و ريو ادرس رؤي طا نيد تيرالى اباد عرب انا 7

 و كرفل ف اع وزب ن ودلال 72 ارا ور هلا مصوض ىلا ع ىو ' لو امر 006

 لة فيلات نلوم بس السرسربلان نمنيقر
 ماوس ابشلل ىياوعوعن ىو تسكر تاروت زيلع عادم نسل

 ا اور بلا بسإ 2 الث 1 ليما اهم اهرش لح ايم لي هع 0

 لو نيطتلا توزن لاب ز زاد ىؤاوإ م لدعم طلاس, ت للان وكسر نيل

 2 ازا ريرلابك لى نيرديتا باع نحر دع نرد كابالا ى
 1 اندم عسا اكو ود نول ونور صام نبل صعلا مصارع

 و 00 و
 لءوش الإ تن نبارك رص إ رع ام مد صورص دف خلو( فاو 0

 لئوبشلا ل مر رم نر اهون مست
 الا نرؤزر نيم نط سلب يؤمر راي اهيثن اك ادسب
 ان لنا متو داك انباع ينوب ند كر هولا ندعاخ#
 لو ل اهجيالارسادبكن رصارشاب وبا هل ئو دز ل ةن اددملان مامر م تلو رو بلو ر
 وطالبوا نوسأل نتاع لن ىبلاامو نظرا ارا م'وبع

 نار ىرجلا عن مول ثيدحا ظل لمي يطق اكت اولا, نمل
 م / تلا ايي الام ناو ذدال !ثيدن اىبطم/ن نال نال ال تو وطت

 ةصولا يفاو عون تلا 7 لا يلا مْ ورؤيلا بسب ءادقيتم ؟؛ثسر كي مالا[ رجس ىفوتد ه
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 ات 54 اصرخ رحال رم "نب كراكو ريب كن اكقكني دعما لح

 ل 120 ارو الدش اطعم ادرك

 اك يؤمن اعلا طلو داود ذئب ب رن اسنويتسا تك انكئدر

 [”نبي لقب علمتانكالتنا الاثم عيبلا كاش ,كىدر دش اسال بست

 وللا تي فيعني اشتم + اين ب 'ثدعور طعن زا بكن اكو عرضوا اوكا
 لت زرار تلال را بيف قر درس اور نلت“ رع
 7 وص رابد نيرما دبور ايد نب لاعب شسدعو نيردل ا كسمؤ وكلن يد ومنع

 دسم يلا واع و اعبإ 20700 ايلا ني تادبك عسى ودم مرشد ةرخورعملا

 ل الوفا اد بل نايس و تال نفسو نع بسن تحتل نوم
 لسينما اوت هداك رف هذيان
 ان ولف عبار ره 1 ورا بكمال ل عم تول و ُُئ سماوي كرو ع اضد

 رق لي ني لس لوو م هس ر ينك دبا تالا
 0 0 لو رانا طا نانا زمول نب نول ذا نى رسلان علال ارم
 لسكر ومع ورش جاسم /ٍ و مس سم وب رتل اصب دك / 9

 مالو دع عير. هال نيد لسعإ برجي نكن ابوعلانب
 ردا اة صر ار 3 اوال ابا رسم نرخ تمظر نول وع ال لح نيكي 1 ب / ريس

 3 اصلاو 0 ا تاىلا ع ماع م اوت راكبا و /و ومعمل سرعدل ب ثعموب

 تاو سمارإ الر هسمسا و طن تمر نرغب طوب اشاد كتل
 5 زم كرتو 4ص كل ىلع "بالادب نور لن نر نئىدد ثدي

 اهلاس تالا ور ننال لاء ارا هزم ىف درا ورمل ندمان وكس
 00 دبا 3 "نئاكنرن اواو اوررلاى ان كورى رعبا رع | ير وولمو نع ارم
 لام ادب لورد نا عتاب نعل الا

 تنل سار 2770000 ام يلا اركاب, بناات
 ثيارورر شامر الاون كلك غذا /
 و : ينعاد سلخ مسن يعلو كاو 9 د عارراعرص ابر و رعسرءاكيرلاو

 نعد لوو رو رار ارث سلا لب وكن عدن حلالا نمي لخمس لعل مرت نعتبر 1

 دبا طال الورك ل لل ارمراوتج هد مور نورتو الل اودعل ارسال نب بانجو ويح

 م الديني مانالو اصلا دوبل بطن بس نتبع ب
 يس ندد 0 ميسم راسا رشو لنك اورو

 2 يس 0 2 37 وسل 7 702 6 اا | رئراديك ع ىورو دعس نونو

 0 للابن نيد شيلا بلا 0 لا عك لعمل اوم ران



 2 اصلاع سؤ رول سلال امص | 2 اكرر نسوا نسر اء نع اكو علا

 نيل لوالد ابتسم اطللاىملبس هير نر اكو ثدى لطف اتنلاك
 ثيل ارارلا عمل مور (سلا ءربسإ و / ايلا بسس( ادري اد تمام 9

 9 صا راد دب نراومد عرابي لالا و زيدي هلا غنا و تملالا رولر ارامل ريسلاو
 تويرف ل قر اسلاررل نإ رعت رب ترج رم ركرتسارلكو اريل كك 11م لميلر ١ ديالا
 وول ندر سبني طاببر باطلا نضتيإ نتا د د ارضنا نيا عشائري ءائل ننس

 ىلا كبار سرإلا راو دزمملا ٠ ربسبأو ني نتا عل مر اسيل ايارضلو ابى ود مرفوعا 9

 ماب |ىل در امل لام قبس ولام 2 وك ويلا داى بررول نم انعام هراس

 كرا نبت ]رس ادب نش شسدعوورىئار اسلاك ب ن اهلصدر فو ار ايساعس نيالا س نإ
 م عوللا هرإ بسر عاى رمل | يسب شارك تت اطلاع ياو ا/نيرسزا الور

 لاك نو مناودو لونا نشرات مطرد غزو نيل
 لن رك ر نر ايلسو نقل اعرق ثر بسام الولاء نبال 0 الو بع

 0 امو دلل اثر اك نري ى ئبائر يلا 0 (يل رس ادن

 وي مرارا نب شم »ع غنن مب ابان قد بن يزن ن كلاس ناد
 /رالادجاو ماين زمن وسلا 0 رسل / ف وداود لل سو ىف امس

 لالا فو عقرب ىرق رس عرف هد تلي ممل اء انا زق ىفد تاكا
 بانا لاك ررلا و يرض رص نري ا راك كا اولا اص, 2 وهلا ب

 ثلا رسولا ىر بلا عش ندع دبش سلا در ١ نورك ضو اذع ىور ىئرادلا نادم
 يداي ركسادعولاو مطالبنا ضرما اهئ دالارعسبل يس لاصالب
 نسر ىو ثا دش اننا نئكدر رتبي

 ق1 ازاي يدعى دد صر يفر يعن يقتات ارو "ناد
 م مى يس و دايلا #سإ هيد« (1 ناَصْيس د وى راها 0

 بنوع ِ قد لسا ارواب رازاإ فد تعول مزين يشل ص

 0 الكر مادقإل ل اهراراعبل اىشسلا»,ن ”ىكئ درسا لع اقول اءالد يلا

 5 وس اه ضروس نكرر روان را موسع اسرع كورت مر ان 72
 رش ىزورل ارز كس رزرولا كنعد هرطواو اهب لس نلاراعو سنس كازو اىزراوب د
 نفاف يهاوس يس امو نورك عود نان اف

 الولي رش نما نبذ اس يبكولاوىروسلاو ويسدد ادبدشو كالا و8 نب

 الدي اسإل العلو رع سم سن يدع صر لعلاوباو لع سمر يلا ز "ول رار لف ننام تس تا نيج و مبا نيرظنفوور بت نال
5 

 ]رع 17 دودو برس نك 0 هب نكىدر 200 وَلا لبا
 1 أ 3/0 8



11111111111000 
 فون أبد لدار رنا نكسر نعد اواو
 هن يزل او ديك نأ ئ رلى كن م ادن غر العن نس درأيؤ اور ىاو د نيس ادبع
 3 اكدر اعلن يدين ر 7 نو انما هن كرام نىك مو نا 4 لكى دري /

 ةرودعلا مرعب ك راد, ىلا يب نا اداب تاافرصم سس + كتارا
 م قكم زب معنى در وشلل نب ن لا هير ر سس نب عائل نب
 بكرولا ربك نانكشرعت اولا ىو عرررعلان باو ومو نى دلال مر صن غرم

 1101111 مموج اف تاو فن ن انوامرع ؛قدالار قنص ئدزيا

 عهبسرالا رمز اواو زصور وقر نر هوو ادن دس صك ل نبي تدورعل (ئورهللورعملا نب
 اينو انوو طول قتلا لوا نزول هل زياد عسل الو قمل ارحل اد ىراضنالا هن َس

 17 ارمابارلذد ىسزيلا وف 'ن دكني اركان بارو اورق و ابحي رموك
 راو 7 اس لس نسيت نا كر مل شور حيين اد/ بساننلا

 ايدانز الث يراو ريو نازل عل كلر املا ريك دك نبل جب طوبا دس
 كو روزا تس يطأ هن ثويطابس نايل وامر طو الس نير دب اصلى ا نث عدا
 راك بتونس لانا ضولاو هور رطل نراك انااشمال 0
 ردي رو ق وصلا ى اذ كو ريد اكد صم بسادالاودابالل يدا ناك 2في: حنس ندر دي هن شمدع دز كما
 رو تن ضاع ذم غطرق نام نمط وزع سى رفالإ رد اوف تاو تسند نرد
 عب تف لا ىيورعلا ةرزجإ نيكل راسن وكن نينا دنت دب: يلا ماب د داكنة اكو ال رنا هرم درو زرع هرقل اريظ لاورط
 ين لات / ع تعض هركو اول اوامر ني كن ع زفا رولا ويلا اهراعال اع ايوا 4

 سس تاء لسع الد ىد زرار ل علا خا ني اع ور بتسلم
 كلا عيل اعورياسو نلارفلاو صم: نئرا يطرب كيزيلاك اني ساده نسل
 لقا لاول لاكي قلاىذلاف ند منسم درر نماصر ف :/لابف
 2ايام مغ اب ترو نوع كو يعن نرى سهلا نددت سنل' نولي
 او ثرعادكل مدد داك 7 اهسالص فز اكدىدرتو ورمل اراد ن نكس الانا

 عر لاق سيم ارم دع كسا ىف ارك مي وفلل ففي ف تالت ام مران
 00 اق دب او سب ندلا ها دسري ود اضان تعذكلا
 الا مديني دريد الث والا لحلو لاقل دب 'ن ع يبس ساع هم دزيلا لا
 لسوريا لح 4 انكر ريكع] مو 1 مالو | انك ك عسر اصو روما ن / شان رمد

 للرجل ولا جروادلاس سلاش ولو سورا لبو ولم ريو عاد دره
 ل ليمرلا من باب ث لوول انك الى دذالاى وزر اسرع رق كول ١ اناو جرا ص١

600 



 2 00 رمل نو بلل بصوص اوك و الإ وسل للا
 مناط ون صو دولا ' رس ورلاو رزلا# ةبسدالا لب ناسا عر اك سير 7 0

 يي رهن لان داعب اهمسبو عل كو راررولاو 0-2 ناك دس 0

 و اوما باساب عل دخلا امن ثدي لرب اما جرو ارلو

 37 ل معرس يسس و الإ ندر 02 0 0 ا ورلد دل طن ثدك) 1متر

 بارع دك ركل اد بشمل م ىش ان اذا قرت اغلاو ءاضنلا» نار شالا وعجم درع
 ا اماما هس رول اس نطلب نإ دياز
 ا يقف دب نيد دو هكا صلاو ماي ا مارال الرس رسلان ع

 ُى 000 و 2 ارا ام لع نروح ده اردن وكب 1

 ُ 1 اندم كرو 0-5 3 10 راب ل يأ انكم هاو قول اد ا! زو اكيد

 00 نعد 20000 كىدزبا سكي | نم لا هذان
 موس للف مال بر رمل ان نعود م ناعم مصاب امام تنويم

 1 اربد »د يؤ نمل ا 3 دعا 1 4 2007 لا ل ةراص تمد

 لم الوادى مديل انو 'ررار نإ بستاو بسد اهيل م زورا

 0 [د يدري عل( ار او رن هك طرتنلا دام ليام و ؟لس ولدا 0
 هرم اننا زلافة عوكل والرب نطلوب ل لر ىلا
 ككمداكرانعل الضو او ىراشلالابسولاى ارم اع سحع صاعلا خر ورئيس او درك يتلا دلت
 20 . وب ساريطو مينغ بس هد لان نذل هين ىو هرم رقد تدور

 ريدا عدلا هااؤ صم زف وسن كو لرب بستإ سائر ساجد زج ا نا ةضادبخ و
 00 !فر ياسا نادر ماع اني رئت اسر ماه نهي ردي مارا
 ير ب اسال انمي وود سال نور درر ظئادشور مام ندين كاد ديك نم
 نم ادب "شلات دنت درب نيالا نال د الار ميزو
 ليلتك لاعبو قارا نر لي كه اديب ار امفيلاه دك ورد
 يدم ديول ى لالا دلي نادك ور نوع نو ماسر بنس
 نس 0 زارا ئاطولاوة فرز دق ىو لمن رديتم نينا هس دحر لاب

 لاول 7 اثار لق لونا ى زارلا مماع/لاقن يقداسلا 0

 ارتد ا ابتلاع مروع هدير ىلا لومار نايف نيد
 ئطلان بورما تان ئم اي دس ىدع يل عب ده زيلا يلا كرال
 كلل كرك ومعنا ىلا طنا 7 لوريل اغادامت رشد زون يزول كنك للربع
 نو الاس سوا اعمل اى اء ىصقلا رولا نا يلا باب ورم لو سد:

 ةعر ثئئلانوو رصد خاورلا عك اكد مي اكدل مالا علان ورقي نراك عل از الاس وع



 لقب اوافقك رون اريقل ]ب و كره مانعا اد رخص نام طل ا فورم ل انرل ار اغر نع

 0 زوتعالا ل مام ل ذل اال 52 رب[ علناملا 2 وا ورملا ارا د6 ايبا حسم

 كاوا لابس اا جل مسيوم عادي اا و و ) اوربا مف ثلث لال

 و بار ننس فاس نأىدا هزيل اكد ارلاواد سن

 رم 000000 | دري مس وى ١ ادد رورو يطعن

 2لاب سدد اهني أ لاب اب اهلا حر م امرف نصف و ارك اعبر اصلع ول
 دنا زر نع وزب ران شما ىالابس اس نان سلا

 لارا لا /اق مو اه او ودل جرومر ادع ل هل نيو ادرلا رس ارريصصلا يروم

 7 7 ال نام هر ل اي مح 0

 ل اصرغ ود ظرص طذ الاي نمو مادو زوران رك دعا قس ل معم
 مت ركاز كاتس اع سد عس نري تعد تير لا بون ١
 ينبع ابار تعمم دل يد ص ننس ماع لشئ راد ري تب 7

 تو رولاو الى حرر سس لبا نيم السالا ل ثول ىلا سلا وادب نيس
 اوعدك تا لري نيسأ ادا ل ارو اه

 00 رداع ندوب اذ اهراد ع بس هذطتسا وشر لبر لم سار

 ا تدد دراج كراس نب تدرى را نير يواوزملا راراربع روق ني
 هلاك شر ير و ادعو ءاهصلا نأ عري نوار ير نقب تبن عزيانللا

 هاون لدم وسي راب ل اس وكن ال كما ةرعبل ا عورطلار ركن بالذ

 4-6-20 دادي زارا ادي نائم عدت نيد سيلا ولو نون اش

 دابليو نيا نو دراسع تعم ننزل عفو رايي لحس اا

 الا ىرزل ا الس هقول ف يرو ايلا اور نمد تا تس 4 ىل اعمى ا

 ورا تاس لونا نيل لركن هر
 1 نك انساه وكت ىتن لا دبس دل اندر ارلاغزب نارك د# ١
 م كرز ندا نكس ملمس كم ان كل اس اهيل ر وصلا هيب ندور انك ( سن راو

 / ا اهبكالا ب سرؤخب رص اوم امو ررروصو ىرارلاديمينرر هك كثر نسا

 ياابو اوراصو ندعو رو ارثاهيح يوجع تس ده ديلان يدان

00 ان و للرب رك وز احلال واراس عمى دراي
 

 فيي رزلار ارب يشر جر مارا اداصرخاو ! اوكا /رادظاف مل

 نجارموبا دقو سر صار, ى اد ايس ميزي رين دك دادي مسيل ا نع
 نادرا وفنان تس الدم مارد كن ءلانرا فلان يرعانماظفال بسيط

 رعاك دا عن اندواهيم سمر ان عرلاودعل ذل نانا كدو !رولال

0 



 نسكب نا لء در نب ردي رخ اود بت كفن اكربارلا تدوير هر /ٍ

 220007 [ىوعلاربز نب سسك ادت اثساع الدار اك عدوا تسيب

 صرخ بر اصولا بتال نب و لاو توا درر 201 لع

 0 مولد 07 ئداصتالا وبر ىف اس ابق "نكي و ئرارسالا مرعب مئدألا

 ننلال اد لوك لابو 'نكركد ردم م تءانبدا ل رصولادُ راسا اف انذرارلا اعوام
 قبلورج 2 17 لبر إل اند كير رل دمنا ” اراد ضنيصادع مرلا اص ترس

 فني اننا .صورعلا سيلا نم كيلار اك ا لا 0

 0 روبوت ىرع لولا وكرر ىكنرتاسأق اسيوي /
 نظروا دنس اهار يبل ءرم ياسر ابك سن اكس ردك حج الادب املا طفاك

 نورس ثوب 0 . ايسر لرب ردك نكن نر 0 يطق متصلا
 كو وا سس دسم ولو اه اذا اد ىصاقن نكن ا ير اولا و دي 7

 0ع سرإلا اهلا تسول ماد يلا عل مرف ىبلاو لاو مايل بسس يطمن
 تر ارش ابر يسوبا بل ذعر لا راورم كيال زمر ارلا رفا د

 نر خشم ايلات ضن ل منيل كني ددتنب تلك نم بستان

 1 ا فتماعزر ري اذ فورا رن 02 علا دربيل ل ازكملام نعمان
 دل او و (يلأ سان مو ومس كسا انواع دكر نطل ينو نكن احا 0

 اواو صلال لاو نكا#ا وعلا اوتيل ا ارا ردن اراد سك يلا 6
 ليوا دانس نازي نيكد تك لالة ندهرلاشسلا 9

 روض رص رفاىو سةر عسل اروي دل نع نب لكامل قشر دل ارض ند ظرلا
 سد مطمن نتف مودلو ف احلا سلاما نيد حب مي يور ا ياس نب
 رووا مرار ند وكسر لار ايلا عيا ىئ وبر يلا وارلاد ايلا #بساب مم شؤون
 ماد نب ل درسا هيرشي ومسلم و عولا لا سلا ءيددط يلازم
 0 ملل ص ماعإ از | 1+ نإ ديمغ ىو ىلا درسا د رهط

 : رن دحراكدديد لباني رمريلا رطل ورم عود نم تبن ني سن 0
 1س نيت مان يسال لانريد

 * ىارغالا تضر ع ىرر ترصملا 1 و الربا كدر صك درا را لمسك وس

 نسكن اننا ارررلا كارتون دباس رولا

 اال تملط ل يقرب دو ىلا تس ئزالا مم نسما دا امر لم

 لاو: اوارلا + تس هر رفا الا لإ لم ارا دور اكل علوا تمس ©
 قارا ةددجشل ريا هوز مان شدو هش ملال ثا ف 0

 ١ برنت للا غو: رع م يلا مسا هين وللا ما 0 ديل ثعلالا» يول و ا



 تدار مابيدكاساسلاإ برعركورعديلاب تم اديس وعد يل ب ا

 ىو مد اعو باه /نيحاصلا شدوا نما كوسا ابل ا مهازلا ل رولا س الص نإ لبا

 يب هز نر فشلا لإ ا يدرلا سك لاكي بك اني لهاا نيكو اءالاراس رجا

 0+ يف تادينسما نيس ابغا ثلشنب نمرلا دولا خادم 7

 ّ /7 ع ناكل نا دوما بالك نإ نب "ساند عاب ن دوك مب راني نئلارعن ىلع

 0 يي 0 ل
 0 / 0 مس 9 مست ىذ وف تس( اذ ىرردسسلاس انا: لاك
 ىلإ بسك هزه وسم اد اىلا أخا ىثو نوف نمد ملا: ئع ا ءنناو ليسوا د اهلا 2

 هيلا دقو فتأمل كن اهوردوس ن مياس نع يدنا اولا ايلا سي لكن يدم

 , دلارب نرحب ليرعا نيارسر رصد قر ركن يدعو يرايتالار بيرس اكعد: عكرطقلا فلا نب
 ا ا نارلا عض يلا, ورويا توف م

 نب ىلا ضاكورم و بلونات رتبي هورس لارسد لولا رعد

 لرد لور سولي دوووم الإ م بسر حالا و رس نس شلا رع
 7 (رغ قو رسولا لري نع اهو ةصررلادر ان شبس جدع ىو دانركاينال "ولك شل ا وض

0 
 جزل لاظدا الا نسب طلو هو عر لا ميسا 3 رديجلا نيعلاو خا ف و يطا, إ م دج

 نير نرش 3 ب تاو ورا لعب لا نوي سرس الإ ىو اسود نم 00
 هر ملا نب ىصجبلا اهناوو ايلا دف نر يدا نوع

 0 1 ررطوم او (لإ هروح هو اصلا معا يق مما داعب اهنا 4

 و شل و سرق ساو الصنم ]لاي

 دسك ن اخ نووالا ميلا لإ رمش دعا ناو عبس نك قارن اركذب

 يصكربت ار يدع ناسا اثاره اد دووم اولا ى د ديس اب ني در م بس نم ١

 صحب / نروم نيد برعاجوبا) اص سنو حسو (ئعاروالا ملح دا ل عم ليدل 0 كمان
 نالت اد نيعسسو عسل هس تا صق هرب ل ما ذع يود سود» ندرس لاني بو شما نم
 حلا م عفا هر عاجل لي سادلف فاك كريب ثسم مافن هد نم

 ررلولا لرادسلا »ساس ب | وحس سكئ ور و د فو سوم نين ينس ادري ثور ا مارال ع
 هال سعوا فول ريل نركم مسؤولا اها بكر يجلا اهرجو
 - اطقلاى و يصلان برص ير وعلا ىوزردا نايح ب يروس يشل اه دعتر رشا ود رالا ظلما

 روب بوبا لول ارماعد ل رغرل) فوغ عايد ربا ئدعس يرث بير صو لس اا! نايكي
 الاتي يفاش/هارك ىو تو وخا نار يإإ نروح دكر جادا بع بنل قابل ى سوم
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 تورم موب نب دز لروح هللا_ديعو ا هلع يور نإ زرمل نب ئ ورسم ذع ٌترح وعلا يابلا

 تزهو فو إب رب عطب إلها دبعوبا ورعب بعت .ذرعمم ةملط »وول

 يانا فرصم نب 'و ولف ب ب روح باو ءربغ ع اهحو ٌكبهش يور يعوع نب لمحرلار دع ابحرش

 هت رعي ضاع ارا دكا عذب نع تدح فول ادهقلل/ ع ايلا يدع برسؤل | ئرع باو

 ديا روعحوباوا رماة ش يف يرل ات م لا و اهبصالر نسح ا ترس و يروثلاو لوخي نب_ كلام

 نيصفحو ىب يدا ِن دلل/ يو شايع برك د نع يورث مايلا_رشبرم نمي دب كي
 نا لا ندع د خبادبوياصنبر يص هن يدر مهريف و تين
 ] بضخ ا ىءايلإ هلل / درع نب ءب وجم لب كلن نرع نب روج تن لوح أر اتوب او مرغو

 أ وو دال فورم ةيعربمو بادن يهد نإ ذوملاثم_ذووصا يد

 0 لا ل تبيان ربا رس

 رمح )بو |ضوم نكد / - و (وتل/ فس لوو ويلعب | هيلع 0
 واراعلارايثح

 نع <

 نونلااهوخ من اريل ل هلأ مدون 3
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 الد سال ف بلا حلبا سنأولسو هيظو نبا هنن يدر رج نبا ذع وي ورب يتابع رع ب دم د
 07 سون ربنع نبررروس هنع ثدح يروا ريعمس نب ماضو دوس ب شيل ذع يشرب خيارا اذ
 .:رف لاهو يدر وشير ييذأللا اولا دعو ضرب با هاوليعع ا ب مام هيس ليا لخ 9

 داربزموه اغا. ٠.. "بلا لذ تون اهرخا در اهلا مد ناني ىلا يف يجب وق ايلا شوب ثياذل هلوقأ 0
 2م وراه نب نافع نع افا دلبب ثرح يفور مع نب هما ديع تبرمج اعببا "هل ب يوقعسل و اإل اح أس
 ان ناكيف وطي! ءتسشبح هل هللادبع ثن_ولع نب هللا دبع دما انبي هش عمسو يفز ويطلا هنن يد يللا
 متاركو ناضل ويوج ثب د وحالي هرحص نسح اول هع يدلي ف اردرلل! دامح ثم لمحح هللا دبع نإ نع يورو اغاس اجلا
 لعا»«دالب زم دان يل ةهبنثل ا «رثح سا أه دحين د واللا ضده ذ اضلاوالا رغب ىل و فايل | اناببهش مم
 طرلا نورط تس تارمع نع ام إي ”دلبب ٌتدح ىو ارد نم هدنإر رع يرجح اظبلا ًةلشل إ_روهيشف او ماننلا

 اب حايل ماا ذكي وإلا سيح هلا ع بنل فن هنلا بعهد واغبب نم ععمد ين بطلا هنع يشد
 اولا اله. إد كذ ين امعلا عيمج تب دحا لروح رح اوب دنع يو مف زوالا دامت نروح دنا دبع ين ا ذع <ي 2
 رو انالاو ةزاجا دالهس_مجزالا نم لاو اربح هوجلا ميو هو ”رووابلا ويب ىلا عشا هذه كائتملا ء انااهز خايف د

 وايلر ١ ثعمس لوقبر مر رزبلا ماك :.دإ برفعج نب مطار تعمسي وعلا لع نيرو ث دحدباكابيطنج ا
 رانو مش عقلا جزاخ ا أنإ امو ةلعمش" أه زج ا ةفصوو ٍةوَع لع وش ورسج انزع ]احل | يا« وعي

 صراإر يع نب لع نم دوعمصر فن جاوب ال الع نع يلع اضل فيعمار لوي ةعمس هيلع بلل "هش الن دااوله
 (ل| فض ةدلبب تنل دلل س نب دعا ب دمحبركي اذع رع رع اديح عمس كار سيل براق يوت ايلا 0

 روما درابالا يزف ع اه ينفذ روم أ يلا "هلا «زظ عيرااهرخ ا قو فلالاربب مهلا ضو دين انجلااما قب 5و - وم

 داربب نلس يدوم اد فض ورعمل[ يراني _رازولا شونلا مات نب ئعسا نيررح لنرمح ا نيمح اول هش ! ةزقإ

 رابح ا وحبل ارم ِلب_بحي ءىض اهلا بوعي بب قسوي لع ثدحو لاير هل هذ هارب تبر الار هس ر لع
 ضل َن :اركلل اطذ اح :اكو مريخ و هيح انني دمحم هللا دبعو ثرطملا ابرك ن ماقوفابزعلا سمع نبرفععو

 هيرومالا اي طقم ادلا نسوي مامالاهنع يد؛وصغح كور ط نم ماع وجب قا لإ هس زي ديح ١ ساابعلا
 نإ هند دانما ىلع نورك مي هايف نآكهثال هي ٌثدح اورثلب ملزيإ الا "هب انآلا عساف تن ح ا وفك و ددص هن

 نييضكس ضو هي مارق ثامو لاكرابتالأبا )و "ونس ىف دلو هثا ب لافو ذه دد دعه ر فن هش اياك

 مزيف ةينانتل وابا فل هه |رلا موو شن اسف يفق سرروفلاو نيا لافوزطق الا
 ريب ةدلاو يابلاعوكا يعن رح ١ عيبا يانا ىوهيشملاو ناريه نم طد وه ودع يلا هلا «زه مهل ١

 هل ثرد قوكلا ي ايلا مر كك/س يع نب ت ! نب رعي ٍن قمحرلا,ردع ديئاو دنا دنع يوتا اسره ىلع ىلع كرا

 "ريكو قمحرلا بع «يدب ي كر ةبعبأتا نم مهريطج يذفل | عشا ة راح ارش ب ءرم و ةملس نب: فيش باو

 لب نب نمحرلا دبع تيربو ًافيفسو ير وسلا ءرعسو شمع الاور عمل | نير وصمو ياللا سك نيزط ومع و

 ”دئوللالها شم يحانلا نرحل ا لسوف ثني هب لب دوج ار فعجو باو نييغو لد نع هب دح هيب نع يدى انلا
 رمح نع يدر ”ةنو عه جو ثايغ نب صطحو سب /دا كنلار يعرب شايع نبرلي ىف )نع تدح
 هللاربع يي بوعه ثبا هللا ديع نروح ن دمج طوكلوو او ١ عا "هش تامو رز ولا وسيع ثب لعوركرللا عي ذ تاكل
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سن دوج ثري يحاول اوه و سيئايلا ناهس وي ةي/رمول | نيسلا اه قو
 راند بر اولق كر ايولا نب ٍتيرفعج 

 13 وعم ةئوللار / راها فم ن اس انا شاف ةورعملا وللا ١ ىرم [ئل/ عيبلا يسسبابلا

 وفم نروح هلي ع هداوخا يس وم بزوحاو كى ويح ا ما ب نمح ا د نرامدل يي ب نودو دوا ددرامتملا يسع /

 م اليجر لو ! هش نو اه ! نفس كبرمح) نيروك ليَ ومر ثءاو عللقتاو ن نيط اش نياللإ ص فحولا و

 اتوربص ىلع ايس ناكو ةدعتلا يذ نم نئعلس مخ ريبلا سانئ يب اننا ىدر عمل | كرماعلا دمج برز

 _وسايلا_يملرتالا ناهيلا بس نس مدا_لعوب/امآو ريس اتا ثبتي وسوو طمعا هلفم طلخا دهن

 0 ل الاسازح مم آد ثج يه و هسإب ين فشلا «ذه ال وكم .ثرنا لا

 روش مانلاب عضوم سايلا يدادو باور او نيعنرا هسا ادلب ىلا ةبشف ل وهم م ارماعولا راد

 0 س نم نيتت اب هطوقنما و ايلا مغ يلداب اريل إس ايلا يداو ن سوف تلا اا ا هه العر ىلا

 211 انو نير واهل لاه يش عم هلك ترابا 'هبنل) ذه د ةقاشلا و ثا اه هرخاوف و فاكلا عفو ءارلا 01 و

 وو در ريكو نال رع ينسف ما قناع هوب العال هلو هسورعإ ىرو زماهنمو قل |

 يا وبلا وصنم نب دمج ر شوب ! نع يور_راابسد ال وس ن تي هلثا ريع و ىملسلا,ر وح) ليد ارجو نوره لبو دوم

 نسخ اع كرحاتب انرورشرمسد و تلو غلا امولاوكاو امهريغو يسرافل اوس نب نرحل بنوت نسخ او

 م كبرفعج ْ خرصح ا نيرو ربو با يرقملا هيغل او ٍخَشلا محاور فيووع ءدغ يور ورعس أكلإ

 ما مولاه نب ءبرمع لاه رابلا دمحا نس_ريلخلا ربع نر أبي انف نيبح ا ثيريعبر فطلا نب

 _رايجالا وح فازثلا محا ب لوح مامالا اعلا ي رب نب فمات داقرمب مارك الا نسمح لا نيج نص نوم

 ألو ”ةشسرل ع وع مغ لا رذعج نرش لي زسح ا عىل الازم عبي هلا الزمح بر كيب ١ بيطخا مامالا نم
 6 اهنح ص شنت ب ةدوذنماوألا عِش ير سادلا هب «نب دركأح دريم نف دو ياسو سرت ةشؤونو

 ريكو ةبنلا «زوم_روهشملارعإب تنرامع دلا ورسإب فلا هذه ارنا اهرخا نو ةنارعملا نيسل ]رس كو

 [ فرت زالت فل ةبوعم نب نانع لع دحر علهر نم_يط هل! يك درع نانا ةاذعو

 يك ااهيلاةشلاو عرسان اهيل لاقي "رن هلفب هرازب ذبل يوعبن "الومع يم قمحولا دبع لزيز نع يدل

 : ود نب رمثظ نع ثدح يو ارؤساىرسإبلا دايز نمر كك دبر وصاموبدو
 و ا « ولع ْب نضاوني يددررمع اني نسل و ةغياخ فنا فلخو

 0 00 لمعمل !ديعلاو ٌروسلماواغاو بن الاء ادا اب وش |يل | مشوفع خر امعل ١ نيش ب

 اهطا)سخ ني ثرح اب 1و زع وط ملا كرب أ يره قابلا ارمع ثباوش ا دب زوبر اهتم وفو

 يس ناروع نب /|سشا يزارلا ماحولا لا كد وبل اريوحسا بيس ومو يروملا نمجرلا_د عج وب | هفع يد

 دورمم, و وم |ٍديزب نب هللا دبع هنع يدد كل ادب شنا لع ىورب ناو نب بش نابح ل مت احوبلاقد

 ور مدافنلا ذي نم هيدربصم وف دهن ميديم هدنا ىلع هنئال وسر ب او 1م ةنالان_عكابل |وعس

 بربح ع ىورب_وخايلا ل دئح سادعارو وب نبإ هلام مرصخخ ادا ز نين اهلعو ووري حسو

 .دلج دبع زن يورد مخ يلا ةبعصلا إ نبا كيعس نب هعا_ربع د بيبحوإ تيزي هن يدر قَكَتل سوا
 _عف ايلا مص نب -ريلك ب هلصن هع يدر وثأبلا عرص الإ هم بهوم م كإر يعو بهو نبادش يدرريسح لب



 فاروجلا دمح لب ينعو عونابلا وطاربا ب يكمو كر زءرمسلا سمح ا ب ماصعو يريعلا ضرب نب

 كك معو ه هلع ير مريغدو ٍِى روم / بزب نن هللا _ر وعر يوم نبإ هللا ديبع ويف ارطقل | رزه ثعدلاخ و

 نالوراثالا و وجو لاس ةعق اد عراد وبل اروي ةيرمعزراطم نب وخز بيعت
 ددده شرب ىو ١ سمح صو مب عاش لم لاوس ر مع ء رثع ةمانلا دحالا هليل ف قنو "ب "هبا و نيعّش ةشرل و  ةعرطلاوع

 راش ندي نع لو دكلام ني ضان يدرب لالا ب اظطاوبا هبوب يف اماسلا ا ديلع
 هرعر بكا شل إب دز اول هب م, اهقح الا اند ريزع ٌةياقرا لحب (| هّيبدح نم سبل أه كل امذءلض نع يدر: دلل أ

 اا ليم روب رمل تن ديدسلا فو نرهاخ اوكا و شا |
 طا تم زمرلا ل الز رايئررسإ -ةريعمدار رضولاو لقاح ا هر عنب هللا يع دوحاوب) هنععيد ل يتلامعلا
 اب نب نمحرلا دبع لمجولا هلم ومس ع طرفلاءليعمس) سنا وومل او بيوس نب تونز نك وك يدرب" هلمز را

 ضو ا راو ابل اهرخا فد واولاد دعب ماللا م نلا مالا نل_وءوللا قودصه تو هو دنع تكا ©
 نمذناكي ولالا ين ا دئدلار يه هنول لن لعيني ررحس نب ولع مح ارب ال ماوهو بولا بشل «له

 واول هْشريما س الا اد يراويلا "يهتم تن طعو نايل ورمع نن_ولعتم دمج ارطقلا اب! عسرعلا و رافطل را
 : 2 !لئاسالا قس ىدأل) نروح ثب درت ثب ثمحرلا سرع ررع_ريوسوباو و دوعسلا هيون هزع يو( ومس

 سيلا مرلاو فلا ممل باب هغناضن ةهامبتكو ةد يغتسل مانو فشل دق 0
 صرت نير و سالولا همن از اذه عمم | نيلا اهزغار ف و ملال فلا ملل |بيرشتب

 لوفي رفرف هوغو م اوما ملا ب نسما وبها هزي هش اد

 متابع لب نعولا دبع دوجخ ب طاع نم هي نوما عسر بعلعلا عام لإ هيلا لعن عفف ةوجوف ضح ا لوبي د

 لو ردو دو مهتقبط علما دي نب نسا يع يكونا يشل وص ب نح ا نيدو خلا راش
 ترع هللارزيع نير أيد دهس هم ثتعف#و هيل ترطح اذ هللا شرس مامالإ ف ناس نر يمص تاي اة هجج نم

 رقم, نفدو موب مهل ناضموهيم يف هنخرمس فوتو عا ة فم دز الك ذا هن لع لو رشا

 ديرب ا هنلا «ده اهرخ خايف ةلوهيلا نيسلاو ملا مم

 رش وثرو ام دالبأ زم

 هلا يداهخلا ساعدض عاخب ٌةرطتخ سام 0

 يرد اقر امحوعادوب ناك هناركد ملم الارخخ ا إ نارَقاذم ومصري ينو عمل ن اهلسوب اهم سمأل (يل لاوي هرعت ص

 الا مشب يساللا ديلا دج رش عوف نابل ليت برضن عام د قعابي اه ناولسأبأي ب ةيضا لاق هسا« ىلع 0

يصح نارمع ى_ريحب نيبرك ذكسلاربزوهدرعالارجل اهلا رنه مين اهرب مر
 نب نقم ؟بديبعنب 

 . طلال نعح رج هب عم ثدحينوكلا اطل ماب ةثرا نب سوا يرن هر اخ

 نيرو نب زرفعإلا ع.ابعلا نم روح نم لح ا هلع ضو شاع ثيرلكى او يراعلار وح نس نمحولا_طرعد

 وبا نيسلاوبا فاني مل ةنيرمز تن ةاهطسومإ انهت نكون إيإ تح ارك واو يدا !.ايمسا

 7 دش ى ذزللا رولاو لئلا هإللا باب © وو الدبل نعد نوئلا اه دول فلا ماللا لب

 رالراعلاو فل مرر باد عشا دن سم او نيمشن نب عع بأ وهو كاز 0

 وهو عازم ارهشكنب قيل نتخ هئير_ربا ب طيف نيزهال ل اهلا دج يالا اهزح) يو ةروسأملار اعلاه فلا ماللأ

 بل عا او زله! الاى لع لن دمحم نير فعج نب لع مهنم هيئقع اهب هلو حرم ٌءراهلا ةلورلارتع تن اللااتفسلا] نع

 رعايا ديان نةلوشملاو اا قبل يسب ايلا فلالاووابلاب إب مابا ضرح مونالا 0



 وع” در ادهام نب نيس | نب ىرح لع يدر ن إعجاز نم يد. / ا وكن هن راربق ىزررلا نيسح ا تي زعل |

 00 سك ل رززلا هت ن احر امد سيئرلا ين !<رحب ا وصنم ترا, يح ٍتنردعسس نم اجا دم

 رهاثوب 7 ذي تدي ب اهتم رج يع دنا ير مدخلا ذه دلو اعيش لل

 كاش أٌرراولأ يع ب هللا يفد رشسلاو باه نع يو رعي ادواهل/ى ايلا ثارمع و ضندح ىلع هي ثرد «راللا

 © يمان لم قروخي رو نموه و زإللا ل /هيشلا هذه كاان اهيوف * ذل يذلا يزل ل خاغلا
 6 ربملاو فيلم )للا هج إبرا افرع انثي ذإإلا نما ي يا نر دعس نكح او انس نسا اهتم /وب اسي

 سوينهد لع اءرإ ١ "هنا «نئط فايا اهزخأ ذو يعمل نسا عضو فن ملال وتب قتاللا

 ضعب ثدي كس إزز يزارلا نا دم ابر هاطدسا دهعوب  ةبشمل !«زهيبر شا و نانا دظز اهب نأ اهف باّل

 ايد هيف اح اذ دوم لبي سوم نمدمحارك باع يو يزاول فانا انارههج ب رمك نع يس بلكلاريسقت

 0. واب اهزيا و هلمملا نيعلارعكو مزللا دي دفتب ينفع اا !نيعل او الا باب ةاغس م دق
 _وبعاللا هللا دبع ت ثلدمب# تن هللا_زيع نب دهحا نسح ا وحاز /دج | دحا 4 هب_رههشإو بع اللا 'هنشل ١ له رج وملا

 ٠١ ةترفعجن دمحارجا ويح راسا بح تكد اشير نا دات رع ذل سرا ان رتل لل 7

 زول! نيج ا يرجح مك اوزازرلا ديحس نروح نب ىلعوؤامل ازوطملا تروحي نى سح ا! و_وفقلا علام

 ورم ةن دولا يذن تاهو هو هلداو ناو و سيطقلا تاب ولع تيرا رل/» ادن بك هوشد
 0 الط نرنلاهايندفاغلا متي ف وكر ا فاكلاو فلا و رالا باب شرب ب فد

 باو هدصلاةعزاس ذيول هذه طا نم وس زعم دوم يف نمو و نالال ال كرم ىلا

 هيمضن يو اناوأال لم عل عيب اهب هرطاض يق ف اشلا ىبب مدا ثيدوح ملت يزورها بوظاد نق ج لاق يح

 انز نهج اهزم حض يلايلادهب ثبو ةدوبن طخد قرا يخط اذنو هوتفلايف ينفخ هال مهب ملخ

 و - ساب ضتاواد ةريغو مامالاد اي نههمحا نع هي ةديّي كالا لح نيضمدرعس نا لبا مطر |ولعلا نم

 رزوووخارخاو أبل ارق يو فلالا اه ده ضاعلاو فنا ملاين بكب اكل للا مدلاو فلامإللا
 رن هللاولبع تبرمج يسال هس زوج رهئشاو رابراإإ ىف سبات لاو هو كل وللا عبب ىلا "هشلا (زه

 سرص ١ لع يدرب ل ليني هم ذر ارش روج | نم يعن زلئاب فو رو! سرق بوي تعقل سايعلا

 يلاكلاز)/_رومتم نب ندم ا هللا نيد نوبجموباوو مس رس هس تام أمطر بع و كي رع ب وارجو "لم م مهرب

 هلل را ثبروجيوللو با هيناو قنصرو وهم 12 يد لا فم تيرُل ١ .نيتفتمل | فازمما دعا ن4 دالقل ها نم

 ترمع نسف ا اب اور ازح اووعج ند لوح ب لاه آلا با عهع ًاهودص دي انوم ام[ ناكي الاانا

 2 درمان وح نب نس اب ثيمحلاو لغرف | نارا نمره ةباوع كيمحلااباو ناطولا نسح ا

 مالعلاربع نين محو ا عوط امن الا كو ايما |ننا باهول !ربعو يك دلقر ملا نب صا وب ا رثع ى عيد مري و

 1 /م هم والا ىدامج لاعب ت .امو داعب يول اي ذو هب امعنراو ومس ادار ثنو ريغ

 0 0 ولولا عيب ل ذه د ديشملا نبال هرم لا مالا قضى لل | زين وشلا ةزتس نندو

 بنزل أه نب قشور ول بوعس ةصساوب 1|ءاهب فرع نص اس عدنا ]ورعد جو هعضومىت ”ر رذنس و

 رظزاو يراها ع ب! ب ملص لع يدي صرمس اها لم يرطو خب | فورعملا تضر عسا للا 006

0 



 تكومز يا ريحا كوبا دنع يدب ةمازمماو ير قاولا بار يورو هلل !برطلب ادا وعلل نير وجت نس

 عقلا مزال باب فلا مارلا سؤ تح * ةش نورا و ثم هلورم عا "هيف فب تذ اح اهي ودوم نه
 رضوا ستدملاده ماوهو قحال بلا هذه فانها نم امل اءاحارمم_لؤهح الا أحلا 2 0

 : 0 و شايعانب ]ريوس لع ٠ ثدحو روباس ذا ي دارج يعز إلا ٌص خال نيردوم نب نارمع

 رز بنل الا نب سايعلا رومي رهو !مذع يد نب امع طرثخ الع ندعو ماريو تزعم نب نادرم د ردّ

 راعي درو وامل ار فعمج يب ىسوم نم ىلع لع ترددح دادشبر ون / نع لوسإللار افعل | لس نردعلإر يع نب دمت و

 / نيلي ةمنميا بلا هع نارا !اذلاو فعلا مزللا بأ اير عملا ل ني تدرعع 0

 _روفهملاو تدم او هلا ذ» ع مجهم |. ةعاسل رفا هيلع يلتسا [ ناو لح اسبوع ”هيفزرإل ا

 لما دوب انمجرلا ل وعول هلع يدروتيل)ذ (مل» نع ثايولا شن ىل اخ نع يورد يذاللا هس ند حاولا رع اهم

 وما ريع نبا ردوحح ارب هنارصش فاو ماتنارجا هي اس نزلا «زهب هنو وراش ثورعمل |يدرهل زنا

 ااا ناك هنئارعن وراء اسا يلع اوه و اهزم هر دصمصملاورصصمل ) يف قذر

 نرب_ٍرع يدم اركي إطمو اهي ةقيرغاس ويمد وم ررنلا خللا "يب ميقخااوع هّمْعَت او صا

 نرحلا تبيلع نسم ا رو ىهيفلاوازعلا نير رح ن ند دمت نبع مصل اب يشهد وز الا بيطنم -7 9

 ناهي إن عوفر طحلاب صام تح ا ابد رعيسلا باهوفا ديع ني هما تزيح أبا دلدغيب يضع اعلإس واط نب

 درع نيم /راثن الرو يسولعا| وسان نسج العا اريزواوز اللاوو ركس ب ولع برمج! نيروحير وصنم

 يلع راركب تاي اءافصال| نمح امّمسم نالورللا ترعب مرخرمل# | شضخازإ نبا قوتك ذا رود نل روب

 نف و( لك "هش لوالي يبد وهني ىشري نو ول مل“ هش له نب د (ومإ !يردص نإ "هز إلا! لوو ثب مح ا

 لا زرطل نع يدر يلب ا بيعش نب دعاو اربع نع هعورب ياللا عيرلا يرانا ورز رفضا | ب أب

 راو نما ةيهتاوبادنق يديم لسا باع يدح يذالا| من [ د للف: "ضع ب_ نيج ا

 كرب د الل ةعمج نب نارعم  نمجرل ابدع و دخ + وبس ومج ىف دعاو يدك رثع ثرع ءزيواخ ١ يزاريشلا

 رار وب | هذع عيد لش دول اهلا دبع لس ةرطمو_ؤيظ والا ها دبع ف ويجب نب دبع ثرن زعل زرع لع

 مدت ينج مال ايزرلاو فام .إ/) باب نهريط د فرغم  مشناوباد هلال هنمديم ينعوتللا
 فقطومننربطو لا هب د يه و ارز يلة «ذه ايفو امدارلا ون "هلا ملا

 اعلا طن برع برم ملاوي يصار "رب شع "ةينارت تب نزيل هند حاوأ/ن ع وامدخب :تيرالا
 ةقالص يوي تناك بيدا هالو هما همراة في ديب بهؤيب رام شدوا ذرذاي هم

 هماركث نم كس اذ اموب ب هلع و ىدلهف ٌترفح و ؟, و بيلا هس يدملا يف للا اور انلاٍدوير ا ناكو ساهي 7

 ٌدبزلا ةذهرئازناو و اردارستو (زللا دب يَ يىرزللا قب اسره فش“ هش يف هندانو كمن الو ريل !ةورقطلا

 هضيدخ اه طع سرح نبد اص باغي ريطلا دع الع ثرمدر فعجوبااهنم ناس ربط نع فضه هزرالا ىلا

د ار وباستب مس ناو اهناسو ( اهففش وليفي مو
أ لاو ىربج ا ثداص ف. 1 تن هللا دع 

 رافع ادبعو

 ع يور مشريغو ف إو رلا يوما بدع اول ادع نم أس ! لاما ؟دليبو يورث نيحلا بيرم ن فل

 ديعريج باو ير طعلا فاسرايإ 0 6 ثمرسع وس انا يف د لاف ةلاقو .تنالو فاذا لربك نع



 بولا اعمعان دم تدمج ]راو تثري / و واماعلا نم'“هع وج اهم هيزخ تدق بح صايقو تاناع

 سرع رزورهلا سابعلات از هجر 0 ىديعب زعاطٍث هع وداررؤل دك بسلا

 تركو اطلعوا فد لاا ةب نمو تبرع هع يدر مشيط يداي لا عوصنم ب دصاووب نا

 روزس الة نيوب انلع مله ٌدْعَن_يهلهلالررع فا ثرلتادل ا لا "ف ذاحلا_ؤطقرارلا نحلاوباهزازبلا ادا
 تاتي نب بأ ذوب بالامن كيت امم هيدر

 تبرع / نب ناهعدرمع ىبا نع ثرح اهريؤ و هفوألا» رجا د5 للفن عع اقم ارق ايو سم اىلاص [نس
 ريكو تايرع روحا ثن نا ةاوض ويد لاو وار طعج راك ا ١و كايملا

 هاو بيطقما كباس بع تدمح ركوب لكك فوتلا مدلا ب يعذب نضلاو نيت هربا يللا م يلا ب

 كيل اما هلع انتل هيون تل تسلا إ دبا روصنملا عماج يف ىليذاكو ةيارعلراو كس ع ا مدت

 نبوقنزربا نب دوا بيطلا ريا ثعر ثلا اناو لا < هاك ألا ةعامج او كالا دبا لع هلاومع) ماكي نعرف
 كنا انف مةعاجو يدامرباروصنم يبا نع ذه ءريطلاوبإ كدي هّنح هانم عمس هن )امرك و ليحرلا بلع

 خراؤفم تءاكوربخ اي افورعم راويه دسم اصاب نال هن الا اطقم دعك موس يهل اوكي ا روص»

 يوان لمنح اوبرا هلامالا سلا ف هي اوضو دفن زيي نع اندح ابى رحلا ملع نم كولخ

 , ف ادم لا ل رفا ثنو ىثن الاى لع ةثدح نم معدل اهلا ىلعي نأ الاول ال البوطاش د حرت ذ و وناهنلا

 ارطلا وهلا قرا يبجي لعشر أت باث هن اسامه نوف لف يدها

 2 "جو طعم انا |” هنيئا هاجر الو تال رضا قرلايز غضا

 دو اوي نفوو راب انأبث اهف هلجا هك د اف تمص ادصاف د زرقل نم < ع نأكو 'هيامعب ىاو يشوع سر لوقلا

 سل يطل اذم ةرهيروب_درّسهلاض عب

 00 ايام اش اكو. دادغب نارها لا
 دوعع واهب ةئرت و دوال ةلجولا ين اهب هيلع ناقه راب هن يما

 ما لربط اوباق ( م هش اهل قر و ل .رردش اهل لانو ءرلس لإ |سذع يل رتل أهم كو

 ا الامل نار فر محيط إاوع دادي رشي رظاةازاع تت

 0 ةوراديا يغب ١ نبل امه ش قد !ر لون ثيهيب تدلل و لاهخ هند أثو نع زل حونووتي انجح احل

 نللوهجوعا/ ديالا ينل /زه ميلاف رخا يجو فلالا أه رون حيفا د ييهملا لالا ١و شو رمل ار ضاعابلا

 مد لهل نب (خنقلا نبين "هلظنح نب مادح ةربر/ز ولا ديو قا ز نمارس نوره وباوطو مي هش نم

 2 ضال داونلا ل جيم ىف ام نالدرب ولا ةرممو هم هيوذاشو نملا نمهلصا يراخلا يدا ىزهلا
 "تسلا محال دع م هللا_ارعوو ريمحنس ريع و يدزالا نبعا تبرثحح تيجو و ىلا دروا د نب صح ع مس

 0 هحويومل /! نيممل و ةرو ازطاد ولو اها يب يف سبه ١ 1 واط دهنلا يؤ قد

 ردح نب نسخ ل عوف اهم ان بص | رق نما هسرو ضو ناسسيظ ك١ "هبنلا زو تونلز وزن و ضلالااه دع

 روج يدلاد بع هنعي در هش اف اف ناو ولا ب وج + وس انلبلا نيد نع ىلع نع ديك رب 7 أسيفل | الزوج نإ
 لللا 9 :

 لوركا !ذعيي ورب اسبهيلا لزهح نب دمج ثنسح ا نب روح) نب روي ورمعوب) كليؤحد نب ايما ١



 يرش ةرلا ا هالو فدو برهتسو هس كوع ثس نباوهو مير ظإلاسلأمو ن ابعس زم ضمنا ليل "هياعو

 زئاويداميلم مخ ف كيلا موي ةئربعإب نيغس تاموررس ل هساوب تامو ماعلا ولا مرح 9 "سة ش هيلع مدع

 واقيب ب وض وهن هل تالت فلو هاب انك ملع زمم تيرلا يف عيوب ااههزو تنقشمل ارمادا نم ناكروا 1 /1 هس
 اعلا هاوباو عامر مهو نيب معلا وعد داود يغمض مهو اهبج نيج
 يااا معاش اهلا نسا دحاهف امش ماو تيعبوث | نمةع هج عاب الاذم دمحم و لا ةيفيكل يمو يزعل مافي

 ةدفل رع د ًادهاهي مين الوش دلصا نيو ريف )هنن داو هيعدلإرييج ديعس لاما هو رّخ سابع

 ثنو ٌهيامو نيسمنم سو كه يامو يس هش كايفلا تامو لا ىفلاو دمحم و طص- نا وخا مهو دع زرابي د

 وو امض ذطايلو تبعا مل اكملعمذالو شلذل كاهل هلي انس! هلو راوو نيم هن اداح هم١

 [ويب رب مزافل» ثدعراب كلا "دعو ضوم عش يدع تبر سرلا ذم يوري يل الالاف انيصالا يسيل رس
 ميامي اواثثدح سشااريرسزلا عيساغاو اقيلكد ين اسم اهيرح نوي اي اهب يسير خا عروب زو ] نع

 وكلا هنهط هب (ادكتيرعص هولسو وفي ذباو فعسوينم م هيج نع, يدر هر عبي يالا ماع
 قطا: يرو نس ندر بابو إوواطمد ديوس ةيرمع نعيد« لفن ةنييرمها يل
 .:رب بانو ويثوباو ةماساوباد عي وو هنبيع باو ق١ نياو ل ايو خم لبد كلامو ةبخسو روث هش يدر
 "يخسر و ريع رعصألا اس وتس ىف اناهلتخااذا كل وولي دوفلا نيطس نامو مهريع دربي ولف ربك زلا وع

 .ة ذا يجطيراللا اها ةسعيافدسن ا هيوسمدا زي بائع عير شال
 لا -> تنبانعو هز داصح ذم تاو دولا طادانا ولما و اّجدح دوجاو كت ارحس اثر حسو

 لاب لا م ولان عبرا تعمر اغلب "هيف نظو وسلا ضعل ناسي سن 6و ةمسبقف لول اع ام وارعا ناك

 فواح روج هلا دبع ولا ثيعرر الالب (هيعانل يتدرج ويجب نكاعلا ولسا)سورفرع نروح نيروح رواتوب |

 ._رريوبمو تم هنن لوب يو قدو ورم ذم يس از هدد لع ناك رس ف اهلا افلا كب تن هو ورم

 اهني ثو معو يووباسين د عز إب ها ذم يذوحاب إيفا اهلا تدم تبايوصتم رض انس ود اصبر رو
 فلز رع نير وماركم ب: عسر وباسينب قمع "هئيدم نكسنربعلا ري رشم اندم هلا (هيشف ناك امزا ىلا

 ن يف ايلا دبع بارت( او يدحاولا نمحا قيرلار بع رخل و الا نزرع تب_وسومزئطلااباو_يزررشلا

 هنو يف ومنع هيدلاو تعم جرمع و الع فارشناو قزولا وف يهجوت نع تبتلع ىطارمل لس وب

 :اورج حرا بالي ءزقياغويم فيكبردااوهت وص هذه ففابقيل اوابلا وو اهيل | بأ روباسشب م4

 نم بو ااونام نايط لس يف اهيل | اجريل | ماسل ب كل ديع نك ثيماسم نيرون ! يملا سون ن زيي

 الكوب يم نب_علتلا دبع م او اهنع دز دريغو جي ادق نب لوح نعول ور_ّيَعللا نو أطوملا يدر نجر ج يرق

 اب نيرمع يلي اتما استنكر امزح وزاد مهريغ رفعج سبل و ىرعلا ب وئهبوبا و

 بهو 0 ه"ةن ىف ف هد د ةيلعع ابب اود ثوم و انئو م تنل ثبرههتس * زي اديك اد“
 دفوؤشلاوايلاوكمدو الاسلم

!ةمشل | ةذط نينث اباوع ذم ةطوقنسلا نا اهرخاو و تنساب
 :هطودإ رج اوعا نمر ان ايوه ةيدلر م و بيض 

 هشإ معاي ترمس اهثاو ةيرومجر ةيذ ورمل كرايملا ثم هللا درع ماءادركب اهيذو هلو خد قذني ملو انه ابرق

 5 0 را ناك مح نرومعاسين زو راضيه دب لول مدرع فد كلان نوي دؤلا ف كيطوهو



 نوعا نروح يطلااب!نافيبص ب نو رل ١ نسح ا ذنب لمح ذيب وحر لا دبع ليتك  ثارمهي و بوطل ارابجلار يع "دا

 8 اتوب ط رزه نب نماهع اهج الاد عاف ٠'ةطروع يدوب قو هز ربعي اب هنم تعم مهتقبط و دارج ا

 قئاقمالع ثيرهاط نب وحر ففلاوب | نافص ا عم ابر ظغل لماظخ اج فذ ) بروحي ثدرص : كاعلا و اان
 كوس و روديلاس ايعان 7 وما ) سال وب ان احرج ١ 8 هارب | ند لهم 5 ص لاو ى دج | دعا ظفاحلا

 ررشلا و وم انرسا وسوموبا 'و نآس يب رذظ لب نم يدل دوه ل ايو ربع يري لوب نيعم نب_ وخر
 عجب زيمج او ناولال يعس ند يدب و هّيسبع نا دنع يدر مح ا لع يدر (هيلاء بشكر وهل زنا رش

 5 زو بلا «ةهدو اول امه دج نوزرا و راهلا يد ىووشويل | "هنن نسحلا بحاص الئ رسانبعم نب_ يعي لبو
 ضااهلا ةدح ا بيدع ان مامدوعم انعام فاح ا نوري تر. رلب يس زه طوعا نما لَس ل و

 (يطر و ناوللاادجنباهلل اون ىذلا بكير شدبنا»  دحا دهم ,نالحب ! :نبربل انس يفعل كيعو ١ دب دهس
 الدو بئهيما بم م ادذب ترحلا ب عيرلا بربع سن ايلا يلب نموه ب مرش داو مو يدها يف تر كدامم
 فا هلا, نوع ٍثوويعنب قوع بكد ام يو عم ب قئ(دادعا ادب ديه د دوا طي دشر تبراه أ ث
 0. نيزيطوه ويقع اهنا هذه نونو اهلارسلتىعههيل | ةثداح ب ةلئزو ثديبم برصع نذ [هنلاوهاييد
 علا فوكلا تم ارب اولا ياط»'هصيبت ب سريه رهفصون مهفدريت يف ب ثوطلا ل : ورمع ْنب_ؤهوش ووط

 0 هببأبرفوكا ثرح اباولا-ياطلاريخت بدو اد يم وط ب ثوولا ب ورمع ثيم اراد زنا ب يخل دوب هيزعلا
 0 وهو ذوهياءهنلا هذه "همجلا ذا اهرب ف هئلالاواواو ءاهل من ىزذوهل او ودولاو و اهلا

 ريجسب أذ ةيرببكت بع كي كبنط ب مارح ب عسر هي نحب بحالإ برومع نبذ وفدوه و ةيذع نم نعد
 0 ب قروهيل وعلاوة يراج هبح ان دب وهلا هب معلا ذوهيل ب ههلغن نب نابح تنهب «رلاو نمو يي ب
 رع نمد نيزو رت 1 ناكروه ,ول كيلا «رله ثؤنلا أه زكي و فاقلا مهرج الا واولا ولو ءاميلا مب
 91.1 دله ايروهلا ورب يرطب ةندرحابب دهيم اجروبااديبا ةبشلاب_رووهتسلاو هرم نما وفه عس
 _ ل اهروياوبع اشو دصا ب هيي دمج دج يظن ارابوبا لاهو هي قلتو نس هس ف يلافو ف ادعنلا
 و عذر يباني. ربوعلا دبع نيرمعجم د هلادبع نب ةبتع و بزاازلا ايمح ثبروج و ابدع ندهحا لع بدرب ناكاوشلا
 يزورلا ى دصل | ندريج) سهلا ورع كن باقر ّ 3 ريع 16 دوا ةيضاوب هدا تدلع و _موطلار ص ليز هرروس

 0 .ووولا ذوو واعيا قب زوسيأ ل الوقام فيا هابيل اكسو هيعا 2! زلهو ةروزرملا جدا يف باله و
 هينولاو نزاوهياو ماسلا نل.ز نر مح س عإلا يذ لم ندوه و ذ وهل ههنا زج ةونل )اه زك ىف و يازلا يدر

 اهيباباننالإ وهلا ني دغعلاماطغ بالك رجل /عطاربا ب نيسح اذ زكفربطلا نم عفان دابا
 ناهع تريزحر يوراطبو هيلع هما فم يلا باح !لمراجيد فما سرزو يوري يمان ن نوهلا تر هز اا ريلولا وبا
 عقار نهيطعو ديبع بتل اشفو براك ر عم نب ادق رورب رب اشف نوهلا ةلافط تياليغفو نعرلا

 5 بينا مطر * يدها روب اور امني ب وعمو كسلا ينونارزنر تك وورمع هب ناووص هنغ هك ةد

 0 ايا بمتنماو توكل تل ليبي يد ف اع زب ىف"هنلا زهد ءاويارسكب فز هيلا ىلا ملا واهلا

 نم: اهلالاي وراه يؤم ةارما يوم ذلطلا ومب هاو ناومع يكب يعاب نيذسر وجوب ماماث قالو ْ
 حبب هش [رلوم ناكو بارفلادزاه ال ط) هس يدر اد ثور معو يره زراذع يهرب هلك راهنت "ةفوللا لاه ١



 نع سور هرم يس ي اههلادامحو مك دم مك و تيوهيزب ارو ب هزي لاو موا بوه
 الور مع بانل هان هبخ / نع درب ععرهبلا ياثولا بلاغ نس ناوبع ع ولا دنع لة رليعارلا ور وعم

 لى درب ءرهس هز لمع مناي | ءاعجر» لن نان ةعجرم و باو بد ان هتةعيدر صاولا نإ نم ناهَع عه

 "بي درب ةرعبلأر ها ذم يانا كرابملا كام نبعد ره لعا نع يعد رات د بدل ايو ةرتعات نع

 نهشواو قيادات لو لاو اسم ل |س 2 دن يمرر تبويب إزار نآكو ءورع نب ماه
 ناكو ثوبرعبلا هزعىدي دعني ار هيرب نيا دلع رب هال طا سن ونا ! ياللا جدزالا راشد نب نس بلمل |

 نوع صفو و هيلع اللا, وح هللا وسير باهت مك دن اكو هيهسن الو بيعتسو يا أنأ لوي هنو ررعا ا بر ؤسا

 شرطا روس نب رباه يعم يوه و رابح 0 ريكا اة م كيعرطم لمدن لأبي و بل اطيق

 شقي د_طريرص هللا مخرال بيعت [ا( كلام ذوع هلل اهثدلنم لايق الع تلصلاركفق د ان د نب تالا لإ ضوع 6

 اه نيعم نيب زيهم تبرهفاو حلوو يحشد مر ياهلا زيي نع هيدر كرصم يالا ند ان
 وهورارن يه عمر زم نيدوهو بناه ىف: "هينلا ذيج لصوبلاروبزأاهرحا يشد نونلا وكس وو لا /ن

 ورعلا ةعمبر رم احالدلو قم ندع تيدعم براز نب يبدي دس ادلب دج نوع د ++ طف ]نب تب

 نك دادي لف اود فهل فذ ينال تور دوف ندع ةي فلا نب تب امج دهب ©
 هيلا ومع فندي نب هللا دمع نر ري فعج ول !هيوذلل هيغل ا ,ل فد نونا اه "ايفو سيل لادلا مد ةوننا

 رغما "هفيئحوب ا كهيم ثم دل اون تح هغينح يلع هقفت اوم اعلضا اماما نأك إبل اذير ضبا اذيملشلا

 نا ةليفح رباه هن يبي لوح نم لي ان بل بشل / هل إيكارناو تزرافعمل ١ شو كاهْسا و فاو ةيدف ثم

 ام تدمع عمر عج وباو درر أهي تربخ ارزهلا سلي لا كر ,زوج او تاريلملا اهينز لزب

 اليعن قحسا يسب فلا دمحا ب يلعو دققت هيلع و هيغل دهس نير دحر كب ابا اشساو م يدمج اهل و

 1 لمي ثبرذعج هخ يودرفتلاءادواموإلرو لس مهو تدح مثرون ءارنللو يراقلا

 نيرو إب ينل ص هاداخي تام مهريغو يو )رو امتع تره أط هللا ع اهسوبو مراغيادح ده 2 هاري

 ورؤيا ب لانف مامزهلا همو همن. ثلتسو تت اوفو |“ | م "هلم "يروا يقف تعب سيخ هعوبإا 01

 تلك لوي وعن و تعمم لبو غم نب ناورعو عيرمعلا رمح بم ماع هنءيدروزا لرلا ملاح ف ثب قمخولا بع لاق

 قِسْلا (زه “زلوجالا لزرلإ اها ف و نزلا نولسوءاف ارسلي بكلنشل | "هلم اعلتو ١ بوش يه ىباو ©

 هلاادبع ثيرابي نمحلا ابان مضر اكد  ذا يلا هع تموعمت لوالا اما للبت قاف دزابلاو ١

 يلي عرف اه يول اهل دس ل اص ذي ميم و هانم يضاونا سن وقعيا | يعيسا ني / م روج وع ة وصلا يرزو ؛

 دبا لع ادم ندرط دارط سد اوفلا باو د يجبر نبا يرثلا دارو مممدز موه 0

 ظ الإ ملا درس امهع نب روحا ولع ىلعأب ةوصبلا د وجيش ومها باهر 1

 تاويبماب هقبطلا ها لم نر ثدكٌذ ع ايم »و يبل يعلا نسخ هن هج ضل عابد 1

 ذل لاربع تراتي ريو اد [وخ موا تينث هبا 007

 او )3 فارعل ١

 دبع ثهلثا فز يري ايو

 احلا بيوس ءزي فاح هزل لع ند

 موفي هن كيوورس نات موخورا لا داب ءاسو

 "دعس م لام لع ةاكو ربا ثيدح ا هعسوز اين وذ قذوعلاى | عمرو وف اس هللا همحل عكيدلاو مامانإ قيَتع د علا

و يداضنالا ديعا ب ماسلا يع يندم ففلا ماو حاوملا نسمح ان دع دبر فعجر يجي 0 ١
 دارابلا دبا مح ا ا
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 جيا وع رباط مسا هنبس ليو نرو مريغو بالج ا نادمح ةتاقطعولا ليغ ام يبع ني كهاو ملام 1+

 ُّ ارو عطا ذهن ال ليزي د نب هارب بلف دع او تك ىو هيلع كس اح ا ؟ ماك » (هنم قارو[/ علقت د

 اما رمش نايعتس لم مورخ / دحال) موب أاهةييدت ب عجز صرج زانلو هتك ”دط ام ويمج دن عيسي وح هكرامت ا

 -اصعن اا اد زوو زنلا انكي نامع يبا نع نع ث دح يداها 0/ لاهم يثادوهلا مروح نب تزهلادحاوباو

 71 انو نزع اي هد خو ةديطا غي نيذس يد اهيل »كشف نردح نكي تاع رجل الاول ىف للمفل

 سول نب نزين هلي ذه نب سم نب هانا يع شي ادعم افقأاوساو قريدمح لاق لعلكم يززرلا سرد

 او نارا تاي يف لكن انين ةنئالام مهب افا ن6 تامه نم يف لها يلا_فنح لاب

 كام نب نس او نيم راو يدمح احب عون ادع و اذريد هشيرفلا سو

 بؤس نإ روح نلروجو ثن ادهم | نإ رميح رن نمدرل ابعت اديب نب ملعلاو سو رمع كب' مارب او

 رس دحض اوباطع يدر مع ءبطو كيمو زؤلا ةولس نم شابا ب لعو دد)د نب نايم عزم :ارطلا

 "تاو ياهو نيعس هش راررقبب ٌتدحو يرّوملا ءىلط نب لع و زرززبلا نب عرثللا رمح دة وصلا زازبل ١

 ا , رع يع خنم ذاكوءاحصفلا فشلا دعانا جب ملل يف اهلا ليس نيج نويل ظاوحا

 1 0 "لف: اوبار ب زنك هلم رهن ثار مه هبحر حامد ذشل او ترحم ١

 . 7 لل هللا يع ريب ما يطال نع ثرحو يرام امانه هيد ان برك نبذ سراف ثريا ىيمح ا

 ْ "1 هش هناا تام هيرو اره نكسو ةرطاو بجو نيمح ا نير وحيل يعسول ا هيقفلاو ييوناسنل ا ردح ا

 هالاربع لو لمو هد هوبا دولا مف اديهنا علاعذب ل ع واجالا نب ىو رسمه سي اعوتاو توكل اي سبل: يف] مجري

 ص نرإرعط نيب قرف نب تاويح راس أح نر ع م طلاب نر عار ند سان نمر ماع ئيورمح نبا عا دو تن

 رآمابا تورس يلد لدحر ”اردعو هش عار ل وبا / ناد اغؤزسوتسرمو ةيطسو كو وقرم هفوكا زها

 حما مدلل فبل لفوماع ,.اينم ةحاض وقع يدرب نيس كمل ما هَسْناع و دوعص )و ايلعو نع رمد

 كردورمع ُثْخ ا ساو هو دواسالا يرطايف ما هنا هلع قلص ثا وراثزلا نرجع مر طخ نمد نو

 قوفاؤ / ها تأكإ رع الا ثولعام لوي سلا نالو نمبلاب سراغ سرفا كولا نانو او برلت دعم

 نية فواد ها نم يف ل ملل 1 يوه | نم 0 4 اهدي ثمر ري وعلو فقرورمس نع ٌفاثالا لع

 11000 شايع بركب اور مح | قل اخ ذو له ب مزلعل ادلع لع يدر أهلا

 ازا سركو باع طذارلا ماحولاو ”هكرزولا دنع يد هاو اجر يدلنا يعو ناولع سرشسعمو وايز نب

 لولا اهو دل اخ بإ نير يع او شمع ا! نع يدرب قول ئادمهلا ماع باج نعل

 ل وول وب دنع يدر فوك فلم نرواوهد تيا ومس

 شا دوو نولاخام دوني ن طفل ديعس بر 4 + ناكر مريطو بلوباو عرسان داش وهبش قا

 هلو لا 1 انا سيردا نبا نمركا شييدح ا“ 3 ؟ر ل يبا نبا لل ز بس ن نناذاكو 20 وبا تبا نم يلح

 بابدغ لشن ىودص.ثرخ يتسم لاي ريد يل نب عيب تلاع اخواةئالا دز ةيراصأ »
 م «رارر وهلا و مف بدعلام ثمان ل بش دهعلا ' «ده نرنا| مغ م اهلا مخي 5 انهل/نودناو ءاهثا

 وبال« وس درع يذ لذ 21| هب ىلا ية ثيعلاتك | لم يالا | الرع نع ليزك و موااهلا“



 نارطو هنو ١ « اصب بح ميلا 'ةرصملا )زن ٌعلبَيلا لح نم هعاهج نا رجا لله ) هركذ "هولا لهو اهركذ

 7 3110 ! مز ذإ يمددرحا نادمح لب سوو هبل ا وسل لإ روذ واعر تع زوكوعملا جا تان

 سرفاع عدرما» بتل! زي»_زوهمشلا و مالسب لغو نا دمهف بلغل ١ يح باب ىعإب وب تكوله لاق

 راينا رب وجا هع يدر شمعالاو دوعن لا مامنا»و .تطرل اخ ىإ لبر وعمسا نع يدرب "ةفوللا "له) نم قادمهل ا عروملا

 5 اص ب ثمحلا تالا الع واو و سبأ قازكددتو هنا [نادعؤ و سل ا هلبا ل رع ثدورمع جس اوذو ئزرعل أل هاو

 امر ام هس :/راو» 0 4/ضارعلا هذ نع يو يببرح نب كومو عكرملا اع يور» ةفولزلها لم ياوتلا ف دنا ح

 ل( اردو باو هيف عسب ىلع هس رلا ضفرو ةدابعلل رتب نعم رمح ار هْسقممأ | نهاع ىو اهيبوفن و١ 01 هع

 ريف نيف يخن تن نيج هيب دع يدان لأ ا يب نمو راهن // ديوس لع يدرب ةنوالالشا؛ سه ىف ادهم ارت ن ْس

 تارعل 1 الا ع عب دل دعاص نه ثَشلوا1 دْس تاب ئاوعلااهرو

 رؤكدنلا هم ”هئولارلهاو مطريغو يفارمدلا تاكرن مركأ /وبا هبباد يف ادمهل نيم او. | مطاربإ بلع و

 #7 لول رمح نبا سول توقعل ىلا نع يدرب ين |ل وايل ) نا دمج نب ثيسحم ا ثء دج ١ نب علطربا ماوي [:تجتنو

 6 مة وزب يربط رثععأل اومسرارب ١ دان ي دحا درج شديب ظريب هنن ثنتكن ا رده لع ىورب ف اردو

 هيكو هنع يدر هاه د ءاطع ن نع روك اع شف ادمقالا دار إن هللار بع نرد رمي ذوباو دوب
 وع نوعا "ورع وب او صنع ابخر مذ كر د ثيرمع ن ارح د تاه لاك هيب امو نهسيتح هش ُن امو قررعلا هه ذو

0000 

 3 الن نانو افيدورم مان نلسو امنم 1.رخ ةوتلارلها مح اعم ناك سافر ايخ لم ف4 قررعل هاو دنع نب

 نيرعلا نعي هر مذا يب نب يقوي جلا نع يوري وكاله« ناد مهب روع لبر بوس نب دلاجي و

 روي الاسس رملا مقرب لغاسال!بيانم غزل ا يدون[ هاي ذو هيامو تي لاو عراد ال سن راه

 0 ل

 وهو الهه[ عالاو ملح هناك هباوص /لع هن دح دلي بنح بيروح :لامو < اد_ينع للا "هيلاعل 1 يإ نع

 دبع رااح بح نب ثا هيكل يرعب ممحمماقم نم توا ذيع دبع ذر طررب
 فرع اشرامو هيض مغ ذو رجلا تخا جهر ناكو ميلا كين امه نب فرن ثنو ومح

 قراره يذ ثيربيي نيإ ديوس نيرا (يه تبرع )_ةروعز ناو "اريح لتقف جاهياهل ف اشعال نبر هي

 "هقول اسم نم يف | هقول ن |ل ملط نود قرن لب نإ ناؤبح 0م ولا ةعسر فيزرورث

 < يربو وسلا ومس اياو لاخي يإ ني نيريعار وصح الارشب نأ بو بلع ثدهو اهنلسو دوزرد مو

 2 هراز د ةييش و! نب ناوعو نيعم ةبو بج و سب حييت ناس دأب ني عقال ايرمع نبا هع يدر

 ةروهسمر يل | اب هسدم م نرد اهرب ةطوقنلا ل ادلاو تحولا ياو اها خشب ف ١فيمهل | ىوملاب سل

 ااا "قع ارح اهيمو امون يعبر رز فارشد ايزو هجوما اهب بت راغاوقلرو اغا يرو يلع

 د ب يلع نوط لبا نحارب اهم تمنوا درع /ملاهنيفرعيلاو
 دوبسب قورعمل | يف هلا

 53 00 رص نب ب بج و عذزملا سبعا يل ثيراوعمساو ىف طا ةسعلا سانا ب ا مدادوصمح ا ساهي ن ىلع

 مكاو 12 ٍروسمل ادنش نبا وقح غ تيرمع صفحو ؛دزراربلا تاداوس نسر يوس نس هظلردإ هفع يدر راوطلا ملم لو



 رامز نب تملا باغ وهو ةفنيحؤ ناو ناؤض نا“ ه بشل | ذه نونا اهزعأي و ماعلا يدشن و هيرو

 خب : وكوب وبر ى ىلإ نع يشرب ياهل 09 يم اب روههسلاو توينح سزورلإل
_ 

 هيلا وزو ددراع )6 .كيح ذ اهم ثذ اهماطض | ل يعني إ ١ تعم ايفح تي وح 1 انو يبا هيدح

 يرش و )نع يدر اهب )تيا لاانديف اح ا ناضل /ينعو با هناك ين اهدي اوه اهنا وذ [مم لاو :اي هلا

 صو هنا طع يدر ارك بنح ثرهحلز افورامع نة موتو ردبكي ا تن لإني هع يد ملطخع تي هللا دبع +
 © يبراطفلا ف ذ اكعلاوو اهلا بان راع نب يوكو رييب عر مير شم يدر سايب سل لوج نب
 لا واب هن هيحأو «ديلل ع .”ةفيعراعيل ايل ينلا هذه داو وزني وةددشمل فاعور علاق

 رومان ' هفرع بر فصح نس سو بروح ب ىلع نح اوبا اهم روهشلاو و زيف ا تراطوهلا ظوف ولكي قو

 اتوب ني ليدا نب برع كيرغج نيفس ف١ م اهبنع ب دياولإ بضلا نب ليلولا بيديدلا نب ثوم الا
 وشاوب هير ا ها هم اب لم ترمز اسال خت يلهم براظمل / مسا ١و رولا فاض دبع

 يدا زحتنم ولعب لوح نحل 4 ع ومس ابو لوم ابعاا وربي كرنك ن الوفي املادو ءارقغلا اهيل يوان

 را ةليد رز اما ا ب رع < ةر دع وصاااولزلا ترقق دس را ادرس

 نيربلا ن اروح تيسح ا! ةلمول ابو ط يلي سوم نب ولع ندير تب اة لظنعاوا!ةارشب يدرج تب علملاديع
 رو و نا طال يدداظفح اطال دمع مهتقبطو ناضل حيج نيدحاديدعح عبو فوصل نيلا

 واعوادود دوب موجرالا نسح ا نب نصر لادبم وك :ريقملاةزكاس يرحب هلادبع دل دغسبو يطصوملااطع كيرخ

 نيمو وثوب او احا وم بالم ريغ وب ذاهب و ىلبخا ني ذود كروس نب م اص وبهمل اد محا ث نسح ا

 41 لوي اوله ةيداكمل اب تامو“هب اعل ياو ء وه هس كدالو كنألو مهربغو يف ورمل ارفعج نيب دمجح نس

 0 ا رو دادغبي ذأكو
 موش دج مارشو هبله ياةبنلا «دهوبجاهزنا و للا ءاهلا بر يللا ملا وو اهلا باب
 00 ريكس نعي ددابساو نادر يله اعذار طهي ىإ بكا ا. دبع ن هوم ننال بز نس

 هاروت شعموب 00 بوبا ريثل يبا نيرفعب> نس ريح د "دع نبا دوب ء روس نب ماسه و ضان

 يارا ماهوب لامو هي رت زم سوهو "هع زو امو فورعم ْعس ديز نب بهل ددلا نبل لاو ناوهجط نب
 0 010 د رطفطعا املي واعلام ف 55 0 اهلا باب هيد يجب الدهب سابا
 تباذها نب نمح ا زول ابا «زعي_دوهمسل اود رفد اوم نم يرعل اب يزف اهنا نطو نامه ىلإ "هبشسلا "له
 متبل دو ارهعولاو مظريؤو هلأ يهمل ا ين نبع ثلوج ني هللا ديعزي يوردادقت لطاذم نامعلا ىلع
 كير بوح انزابو وعمال ارباب رب ارس يذلا داماس ادب اعلا ا تر

 0 ليف و ناره لإ "دي وضم يح فيما لإدلاو ميلا ةوكس داما ع فب لله |ررمعوبام قاسالا وغلا
 هلانؤ هر يذلا نبا هجرت سو اي ريذ نر م نينا مهو هلسو اب ناره هو هفوللا تاز رن نمل نم

 00 ::  مسإ نادلض ناس عوالاوو ن امج ب فرهل نب بجيش ناس نم ااه نيديز ب

 عوضا مك هعامج طك بعراو"هبط ومو م | و حبس اهم وسكن وطب ندوه دابس نب
 هلع بالا اوهث ريح ةر عمل / رهان ! له ١ فرخ درخاقروقي قرع يوك فزيل مب بلس اا

 كرب



 دن شيا لع يدر سسوس لب نازله ءواوسانا دس سرب هس تام اهخريعاو دكر وملا مش ذرب ا ثب دوك راو او يرلا

 ,درزوفص عورته فيه عيم ياثثا "هليمح و نب عقار نازهرباو 2 راد لاو تييخوكلا ف دعن «كو هنم عبور
 شنب ارو امر زحا المع وهم يذاهرلا رهن سيب نازطوباو نيصح ب_رجي و "لاش تف ووروع نب

 همزطولا هضلا هويه دب ازاةصوداما عج يزل ارك رغد " ىاطع نس ماسر ذع يد هر 6

 نهلاله راو نم كومربلا_ هد نفس يب ديلي جم قشم» دب عب نوثر مع نب قدس اق هيلا سشسنما ادعو هب
 وهو لولا ةبنلا «زه معلا اهرخ يفد يزوج واهلا متن يل * هيل | يزقو ص “همه ني جزواسملا نب مهل 0

 طماع ذب ساعي ير غفلا مه دادج نموهف هوو دا نهي 6 بطملا بس سابعا داون

 ءاهاغى لبر هل ]و هيلع هاو وبل هج درك مزهيا نياربحب نيس نزح ب رحل هن ةءابلاهيساو 0

 نا «رإنيدلاخ اهيإا بات الإ وهنا ٌارما مماوظ د لي اه يلا ٌةسنلا «زه فورخا او ايلاف ولو يلا خو

 ثيرباح لع بدرب همدعلإ ىلع ب ىف ثدلو مر دلي طءزرما ين ه ينمو نابع نبا ناعوب الر زهلا
 رانا# يهل | هت دمر اهم هنع يزررلاةعر موا ايساروط ن نربي نب يوقع هلع طر هللا دبع 0

 لبر هرقل وذ وربيه له نطنو فو "هب 'رلذ ىلا :هينلا هذه ويل اهزعأو أى ف د اضووم ا )ع اواي امهر !الايخو

 راهالؤو تويوطح ب طويلا نان بيبح نبا 1/5 تومرطح لَ ليز ٍنيربمح ساره يري او نورمع ن س

 رب [هيسهلا يلاوو اهل باب ديردنب» كلذ ايزه ب يمافقلا دوم ب شيل ندعم 0

 ولا قزف 4 "زو ىلا ثلا ذه فلال/ر هب دؤنلا اهرغايث مي عفو تونلا نولعو لوهملا يسلاور اهلا

 نانسلاواخؤب سوي ب وهرب قح ارباع بانا روههشل و ناجساهإ و يرن اعتس هلا

 0و سلا بره اطلا فور اوع ِن انهو دامح لبو لع الا ديعو ,كريثعلاو اعم نب هللا ديس نع دح يزوويإ

 يَوْم !اطم نيورمعواو قااهيبص ال ةبود ثرذعج و بإ هنع يوررصمرأبوو ماقلاو ءارعل لا "ةلحر كُل

 ياسلام تب نيا ذب نهاو ينهي اوس ةركذذاكه عز يرخا ةنيزتب بس :زركوبا د

 دالاس السار لعامين يوب اسلام عسا وعززا

 رازكن إب اههس بلع و نع حن ان لول بوبا نب ره كثعف# اح ٍنازاكروصنم نيريوسو مدا

 ميس اهِشلا ره ئلالادع طوع يف ميلاد توج يذلا ءافلارإب ب اسهل | شرخ مد

 رع ل ان مان باحص م يوما ورانا والاهم انهي | مهد ةعيشلا غنم ةعاج ة مالو ماه

 00 ول دعا او هيمو رج 0 و اف طزملا

 ف 06 !ملاسنب ماننه باح : ىرخ |ل) هيماشهل ماو تنع ثيلك نقلا اذه 7 كلان لو دنع عا اخو

 صير اوعولوأض لطب مطاس مزوقرلب مدار حب 10 هدوبعم معزي ناو

 1 ف واو ةخا عد تمصماغمالا هعصنو فيو ما هفشن ةادواصع ادريس راعدوريو ن اضالزرس وك

 موفر يشب لاو مفلا ةكببل زب مكو !ْس انه معزوايصلااو زلال نان الو اتعاويمج هل «دوبعم نإ هَ

 دولا وو اشهر وبني مهول انما م و اطر بخ اههر فيو هبح انزفلباهضس دعا: ر اني ر قعد
 مدا ومنو نظن نارفلاى ظن قو ةورباولا خو هللا اشج ازلو ب لإ سب اوم عج مه : سكر اضف د

 نب انهلاوو اهلا_وراشلا باب_ططجب الو ايوب مكيباع سس نر لول لظينعح ا نحيي وأب دف كولا نا ©
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 رشا ب ظلامو دب( دارح كمداو نيلا هز اهل ١ هفوألاو ءرعبل يي | تيدح ا ين لعد هل ضو يلهسلا مهاب

 روح ا نمح ا نب حسا و ييرودلا نر نبا سابو يدامرل بوصئم ن دمج رزع يرو مريد ناهلس نبروعجت

 نمئرارعولاوم هلا يور ا امن مالا ريع ثطلاوب افركذ لاو يزورم ا راسب ن نب دج ارك زعل ؤم مريع د

 ر ص اوج دعاك ممساولف ةوماملا م[ ا ورم مده لهنا ف تدور حلا دحا يوه د "هاش بح اه ألو رع تب

 « رعب نيو هن جو قول ازا دزمو زهج عالراهأ دارا٠ يف اوك لن » ارو | نس هص [يل |

 را ا هكدا داق دبموضاوريمهجج ا مي وهالال هلع درب لعناو »اكو هلكي ءا هلا

 معلب ر هاذ وي م نوماهلا_م دي نب كوم هش لم /زماوالا وع رب تلم وبا نايور ولكي نادلاسو
 | 0 0 نادل علا ذاك ذك

 يش اطا ولد 4 وح تعسر مو يمول باكر الواو ذات ديم يع مصري درع ورعب |

 ظداحا صد م كيداحال كلت لع ف درب نيؤسما تلاسو ل نيا اهي درب تيد عام ناار هبهنسا شدا يذلا

 4 لوا [ةيسس اضرو اه اكدر لق برو مد كيسداحا زهد اف نب وعم يدرابو سومو و اه امري ةورم

 ,ريرداال يف موكا تينع لرب وأهل 2 يدري او رك ككل ةفوملا رطل ع نب درب اع م اهب دنع

 ل طيام اندغ ثاعل وبا ني عئوحا ةردلوو عيش رئزالا فر ودع ش ٌتلعلاوبإ نيعم هيجل اهو هلع هياورلا

 قلناه ز تلعلاوباذ |'يف ا ريا بوعي نب وطاوبا لابو اهضوعن ماهي دربكولا كيد اعال) زهد بالا
 اولاد ذو لاجرلا اد امح تور نم بزل وه بف لاق هن "هيا: ضع لم فيدح  ةعمسر ملا نعام

 لاؤوايففار اس :  سلطلاوب وب يطير لانو هةانبوبل تلصلاوبا يالا نيجرنا عربا لاف درلارالا يف

 "روف راو طرامعع لعل اتا نايا لامن سو ديلع هلا لع_و ذا نع هب أ نع دمك ترؤعج نع يدز

 ولولا أكل او هنا متع 64 و ليي //لظ يدب الاوهر نع دورس نه نهال كب دركي مل رفصوب هيمو ش د

 وسلامي ورالا ” موب ليرز# ”وباد امة لوي تام نهم مهي لضخ دمار عيمج تربخ

 اوبال يعز شنم نسر نع يدري شم رب نت رح او يط انم نم نأل انو لا دمر وشم ا دم ديم الإ ىدرظ

 مح ربع وو وهلا مل ارنا ارككوباثذ اح ا هسا محا بروح دمج او مكاغلاو يف دعا وب اهنع يذل

 رار رك ذم وهوعس ين امس ' دو اد يف ل ننسلا يوارهينلا ءادوام ناس يد دوفبل ارو ب نم ا نب درهم يوصسوباو

 ينور هينارلابنح ني وضنم ةرمع شفح وهني ديرافلا ةسادؤب كارلا دبخ ؛ نيون ] دو

 5 مزايا نب يجيز! ياذلا ور اهل |بأب ةي اهعيراو نين ”ةفيزخ ال جيبرراهتس لم تيقي و بسل

 .زراوزب”هييصخ علوم و فسر دزه مفي ارذل بلاقي ٌةدهحوملا ءابلا هرم فو وهلا نيعلاو ف نال اهتم ارا 2
 هرث ادبم ليلي عي همر ذكي ساهل كذراوخ ا ' محبو ب ةعانز ميول نم

 0 ةدرملايزئادواهلارمأب ف دزه | يراها اهس بر صارعوبارزع يد« صفحيإ) يدها دبع اذ
 بن ملط اب نازشول د نم نطدوهو نازطرلا هلا «له ونا اطزآ دف لالا اصب هحوفملا
 راهزارهو نون زول اوبل رس نطم و طصر) لال او اندلع ع روم برزت نب دسا ب ٌءنع رك +

 اعبلاادل نم زر وبا تلف لق ثم وجاد تدع يف زمول اوك بدص ١قوروب) انت نين زويل نمو لاك بص ب
 رح يرمح) فعل موك عاج ع يدروقياا رش ب دعا دبعد تالا تراس ل
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 ىلاع نانا مالا امك ءذيا تبناه لي نايت ا يلع فن ديعج لاف فر فزسهل نلف بدمج ذو اكسو

 هنت تييوجيل وان ب. دم يف: ابرصن عيم ير فزع رح ان افطار ديد دجاوباد نجد او دوس
 1 ضزورلا زز» رمق 1 اهناوف :لوبا 5 م دوك هللا بعون وو رولا كمر شويا هكذا زكه زفاخلا اع ررص

 واف بهلا دبع عيدمم عمم تاالداو نزعلار ثلا مب هلعر يدح بها اند لص هس الفاح نأ
 ركود وعملا لع ثيدرخ ءاوقي نالو طاوس يك ع اجدد لهن و عرف بلح و عيسوك) وصنم نب هذاتس او
 لع , بلا خا ىف هيو نام اندر وطيب ءريثكب وذ هاو ثدددح ار رك ر كلذ موببا ناو هي دح فلا ب امب

 | نوما دبع ير مع 5 ما ينو ةشلا ؟روصص اهل ٌهطْمللا «زه مارلاو واقلا يم يءرف هبال

 ' ١ هعوور ثيأ" نب لمبز ح نع ثدح هلا بع نبا يرضو "هباووول فو ذو دبع ها مالا يراعتت الإ ةعامار

 | ١ يووم ره اب ليلا يانا نب سان بيش بيوروعو طم اورمعد طخ اوك مع بر كلمل ا دبع
 1 نم نيبو و هير يذلا هذ ميلا هزم ودول وسمعنا عب رولا تنل /ريل “٠ ةبازل الحا

 | خطف وب الما مف فق ب ثوم أ ب سبق ب يدع ب عدبص ور ماع نب جيرر نير ب ذه نب مره ودرع
 نمار غو ساوث )هر أس ىلع جررجلا نب دوادنب سوي همر تيئر وم اروشلا م دومرع الا در ثبر هاع ن

 نووعع يلب ب زك ب زمره "هلا «زذه لاهوت يف هرزرلا وسو اهيارمأل ىور هي | نيثدحما ١
 الدف ووليلا يطقرادلا هركذ' نله |/دب دهيم دبش مهر ثور صع نينايهذل 1 «ملو نم ةعاضذ تن فاح ا

 لزب اربع تررع لا دبعوب ين اوهد / هللا هزه تونلااعزخ اق وو اولاو كارلا ءاهل | يغب
 " ريف ةطنح بإب انعام دل /ايلح | ضاغط اما نايف اورهلا بإب ضورعملا وكام اا ووعج ا
 أباووسزيه هوا هر ىل دب وععم لب هللا دبع نم م هنوللا نيك مل لمد .رههثولاا وه ءرص اع نم أك اوددص

 واو ىرهز الا فلا وبا هش يددايعريغ و در اهلا مركز معلا نروح درعريوحلا نوره نوع نحل
 قولا تامومرم هش يف رش وأب اهللو سمنة يف ياو كفالو مهرغ رض وذا مضلاو إو يعل ١

 يناةبنلا ؟دط ”ةلمفل او زرلا دو اهلا فن ىف امرهي | "هش 11 هلو اهيامسراو تلقا هلم بصر مرتع نال

 سيروا نب نيم العوب) مط نف دب هاو العلا عاج نم ناسررخدإاب دحا صو 0 ةدلب

 راويه ورا نييلعؤع يدري اهلها نم ىووعلا يرانا نجردادع هيد ف شيلا ثواب
 يردالا_فس حا ورالا يزويااداو اهلل يدحر هن لوا ينوي اهرخ ين هب ل دش تام «دإب يف "هشلا ناكر نم

 اناني ورش هلل انا بر لولإ نايح اموال و ىفعا ب دار مي اوم لموكط و روت ش١ لم برا نب دوس هوس
 ميرو نس تن قرون لها | مالا نبادحارن يدر ةبخن ذ يوري اغبا_بضف يوولا بن ديب
 « يربو عج زب لوم ىورفلا أبي بيدح ْن' لي[ نابح نب ناعوبار .ًارعبل هاش لوحالا يورقلا بيببح ْن لاع

 وقرا مرالا ٌلوعدم ذو ف نب ناهلمي اص ب مالصلاربع تلصلاوب؛ ورجل ار ثع هيدي وطلاريرح نع
 - وردا هنو اح الز ويا يلع افون بم ئاهلا قرعئ الها و مز تداه ذع يدرب رح نزور بع وم
 5 7 و يلع ةليولط هللا لوحر لا/ل اكس ايع نا لع د هاجم الع شمع انا ع هب وعم قلاع يدلي نلاوهو م ايون ا

 ع عال ودهاج اذ سا نيا ٌبدح ل سبل كاصر اد واهو اال الط لعلا دار انض وع و ملعلا

 . ريعزنم يدد "داش بلك لا « ده ثلعلا_وإ ذم هرم (هن ام تملا للزب تدح ططرطو دب ثكدح 4و عموبا او
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 نيرمزلا هيلع لميت ل يسود و هش تّسو مضي ثاوطو ماه شاه يق عنو هيث ديلا ىلإ عجر ْ امماد اهب تب او
 0 يف باعان ةمزهو ا سلا ره علامه عب هيعمل لل ادءاهلا عمي ى” قل | ويل ب نث دو ماوعلا

 ددا نب طو ضو" رهاح نوفل اورد روتي - املس لمعت دونع يريح ن ي دج دن اح ب

 0 لل قمم ط نيدو هوة مذظ ىف ةسنلا ةهه ميلاهركا يفد ةييعمل) لاذ فوكسوواهلا ضب ىع هلا

 روما هن كا هرايرصم مهلط ةححاط نيد نميز نم وه ورم نب ةاؤع نم مالا قم زو لي مون بيبح
 5 وان! ىلء لهل | تيوس مهل و هم ذه نء يهرب وني زل ا نعملا نب هلا دعو وومع بهذا مو درمع تس ديأعد
 يف زؤيلا جيلا ةمشل ارق ل اهنو مل إلي ذه ىف هش / له النا ازا و فورم اذن اا هروبو ةيججعلا وذا خد

 ر اضعولو يل زقلا مهل لابو مكر ممل قزلعل رب زويلا يب ىف نوني هز يوملا ذه عرق لب ذقل اماف قس دوو

 ©. ارتد فووطارخاءابا نوكسو هج وذل ع دداعلا معن صب لهل ) هير لوطم هيض باع وربك
 عاصمه سنملاو منه دعس تويم باغ ميه 4ل لاعب يح ربع ةصح ذأ زنا مي لئن دعس يللا «زه مأ١

 دلطملا تم وطاع ل هناريع نب ةد اع كوغار وطلع نما هلا بع نس مم زهد يدا "رك قنحم ن مزذه و اهمال يد
 وحلا ذب عيا تدراريعم ب ربل هو لعمل لالا عدهو تره ماما يوالخ اقرب

 0 7 اوررل | وواهلا بإب ةلمهيلا لارلاو فلاثأب م داوهروشنم لاقرو ع فه مهل ا موق بالحر تبلغ

 "وون نب دعاس هدوطر باو يل "عشا «زه دعو هلا ءابلز جز[ يفد لالا امطروب در تسل رورو هح جمل والاب

 © دادصارطجن ماوهو هللا ةلبنلا «له غميعملا نيثل!اهزخ انهو را ةوسو وام يب يشر هل |
 رططاا م 2 انناب ف قرع لب ولا قا لولا نومراأ بع نب) قسيرب» نب نسمح ا نب رريعس سن حرمح ا مل 5

 "عن ناو هازل ثءاو نيه اش ناو طم لولا نس اولا هنع يصر ةريؤو ىوشبل | مطب نب وح ! نع ثدح

 هزني درو طساولاهيورعسو هيب زع ثدح] ص الإ ي منورم يش هرقل ! منوي ل لس هوب او سوبر سه 7 3

 © .يرشسلادارعإ شعبا مساوشو هئرغ يلا ةنلا«زهو افا اهي و دارا ةوكوواعلا يب لير يل | نيح ا

 كا عزب وجر وس مح خم داره يفزعي يرهاطلا برها ها نم رتل. بضل "مره ثاضفلا نب يعوه و
 0 م ددغ زهره |ر وعلا فنز من موصنم ىلإ انحش تاكو ؤ ثيداعاهنش ثعمس رخ و يضرك |شبشح نب
 را َرلوشمل |لادلا از (يفع نونلا نولسو هريجملان علا يفر ي اال  نوكسو ميلا زوعارلا ةوطوو هلا غب

 سادتي عرطز والا ةرسبم نكح ار رع هيمو اف "صحو لع ورم ىو نم” عبرت ظو دنع ضرس لا لا 1

 رياضيا ان كادي رع م قرت زمر اس
 هع ورفسم ماسلا اهل لاع ةيربلا فرط لع هر ييصخأب "فري فو /رق مرش ىلا ةبتلاةزه ىرخاءاهاهزحا ند
 لايم ٍىرخسم منزهل ناكورماوددوامل ماس ااوعسع ا نحب لع هرذ زمر كرام طر هت البواب يررط
 ةماعلا وري انوا لمع ارج اهتم مسرح نم معا #او اقام مايضر موك زعل تلاع ترفع
 كراع هلو هيما نب ذم'دخا ل وذو سابولا_ؤب"ه لود يف جس نم ناك يلق زمرالا نافام تري اطول

 هانا هاوسر ناكو 1. ين ثوب مع امج م مامالا يل ااوَّلو هنوعل اب هعبتلا مج لاغلا ع[ وبا
 ل جن شتر طءرقل رفا وهربت ف مارباو ةصطلا ناهام نيل مثاهوبا مامالا ا
 ولا اروح رف نمره ١ لاقلا دمحم ب عطرا حاولا» جيلا ٌةعردوبا 11 ر ذك ا ضريغ و يخجل دبعم نب



 "هير نب شقو يرش كلب ذم امل لإ يروا رمع نب رج كذو لاق دعس نب د ويجي أس مالا .

 ني ذب هنا دبع لاو هد قي مطوع دو“ زذ وها ل لهل اد هيلدقل دهس نب ديبع نبدم نبي مايه
 سومو ع م نيف نب ضو اب ةدالس تن لع مل ل دهيل'هبعلس لن ريع نبدا نب قلع يراصسالا ةرامص نب

 وسو مظلاربااهنم فيياطلا هيحان نمْرل يع انه و !ده يل ؛ هلل هو اولا اهزحأ يفد نشيقيملا لا دلال انياب ىو لايف )ردع ةيدرمم كلون يل ملسو هيلع 0 تيلسرممسألا دبع 0
 1 ب ربحي لا ىلإ نع زهاب ت دج نحل ا يدررهيلا يو دهيلا منعلا نيدو نب

 __وداه.ر ويل ١ "ةياجردو نس ةش دعب هئامو هزتؤاح ا _يساورلا نحارب نيرمع نايثقلاوا هلم ميس 0
 نحن نيرا دبل !مساوعزاط دعي "هلا ةرزط فل ار هن كرخا ل اذو نتناول ني ةلمهمل ل ارلا نولس
 صال ىذد هره لأب ىلإ با تباب ف ورعد |يداهرعيا يزور ملا ني د لد لس كعك ن ب اولا دبع تس

 هن ل يريعو يد رلا نب هللاربع و قر و ىلإ عربا تن دوح او ىارج لا جابصلا ثررمحت لع سدح قلوملا يدل

 لدول ارادلاو افلا مب : ىلا نإ لولا تولع ن نيسح او كرش رج اروح دع اهنعيدر مطرب و
 هلي تادلتلا دب ماوهوريده ىلا ةديشسا زله ويلا اهم و.:ذ هرج ازن | "كاسل اوال اه لهب ةحوسفنل
 بدق | ديم للا هللا ردع ب تورط ثا وح رو ب [طنم ا شبر مع نع يور ر يريده اسوا يل اربدهي 59
 هيدشزاركعي) ثدمح ا بعصمو و لكل ث ىلانبا هض يدر م.وعاناذع يدرب دهاربرهلا شوارع ل
 هولاوه_يلر كام ثيداح لب ورب نوره ةيرمج يزاول اعوبا ل توهم نبوومع مهنا دبع و
 لكرف فا كريعسا نب دم هلع يدز روع انإ دع يؤر يعل ترا وح ةووه د

 بوقل | سبل بحس لاوخ هنع ىإ تا اس يزارلا مئاح بف إ تناله, دهل] لماع نب بي و ذو
 سوبر وجح بدعاولا دبع انش علارمع « رايب دجخ مسا وهو «ذه يل ٠"دبنلا«زه :لعملا لادلا كدت واعلا مضي 0

 ء اهلا بأي م0 نسف وت نين اعبص اناو تس رصملاو تيب رعلا نع ثدح د شفلا ي دقلا يملا تح
 ورم نمر زهد اهل لاعب ةليمص ىف وررإب نه ول "هنبنل اذ مج اذ يخوي فن ىلبدهل !لازلاو ه

 ةماسا ىرمأع ملفا ف يارل اربيل لهل ةماس "دب اهلا لمو دردلا يف ترفل نان دع قيرعم بزل نيرطم نب شالا

 مرد

 .بارزط تيريثكن ثوم ا ثدرمع نيج ان نب نآذم نب فينح بدلا ربع نر يمعو ضو ضان! ثيرم ام ةيربرمب نب

 الا نعي ددو قبو هلراسب نب بيدبح ةاسب تف يتح ناعياعجي سائلا ضهاو ب لض نينار نب ملط

 ربا نيصح ةدبر خص نب 'هنييع نير غم قبح |وماد يف ذهل! ضيم اند ولسو هن ارثط ثالعو طسوريام هلا وع
 كر ةراوساناوب او داش نب نوجذع ثدح ُدياو يو ةلبوص هلل هذه ث ناي 5200 9 هوما

 وسنن هع اص ىو نر اوس اده سيلو د |دحلا يبو ادنع يور سم ا نع ورب زعبل رهازم ىف نمل

 نيدحم ذب نوح اسر أمني ةله اص نب دز ب يسن ثرحلا نم اوه دوحص نب هارد رع نصرلا روب ماو
 تراداس و مهعرمقمو سو هلع هللل_ولعدللا لرجسر باجصارا نير أميب نب (وحب ١ نب وج هس لم ىف نقيا ارا هذ

 اون صداسوهر سا نيلوالا تب اسل | وم ناكو هيلع لا مه هيكل شك انملاو!«دبدعس مي اهقن

 تافو ءرجالو همراو درك هيلع هنلإ لع هنز لوسر ذاكو دب طيعم يباب ةيتعل ام يعرب / الع ملم قبح

 هبات زا ةنسلاو لعلاو مقكلا بن مصرع هولا فااهس) ريطعتلاو لا وسل او دانيولاو دزومللا بحافص



 /- 0 ل 7 0 0 :٠ ب. 3 ل7

 يالا غلو نك ذح لولو نيكد كب اقف نع يربى "يهل اهي ومح ةدشلا زرع روم« او نإ مد ع كرف

 0 يمشلا ةرزو طورت نرنآينو هلآ اود اعلاو غب ىف, يه |وح اوواهلا بمأب نإ 0 أحوج يما

 ناماعلا فلا الدابح بري زنا ءاناريعر ب فن اني وحش أو اهات نيلاوإب هدب وره كا

 . طيظ هلا وافع ميل دبي اوه هل هل دبا سلو ” وع رذع يدور دب بول ساو كاطع نع يد زم

 لمار زع ير فش اديب 1 1 7 5 "ل الو للماك ايهم ىف كلل
 0 تا كبح ) هتيع هولك اع اهربغ ثع علب هننع اوم

 مجاور عدلا ل اع لهو تسل انس وره 0 'بتديعلا زر ادع | ةليصت ىف نبا في وع ع !عيسس ربا و

 دار يبني ديم وأكاراهاذم ىريللا ل 00 الربا حي»اوباو يع الإ يف لانركذ ةطابر ةلبمج يب

 نإ/ دقوا هاي «دا دعا ع يدرد ورحل اهي هديته ع ذاكر غوكو هنع يدر ورح اا ياو

 000 . نمور ]د | ثرويرع ال 0 ءرؤ لاو أهو ءايرع تاللخ دعنا لام ةعجرلا موب

 امالاج ارب د الإ نوشل ههنزر م . رام و 8 ثارت _ سلول لاق ىمؤمارمارع م ذا د سأل

 علا نا صل هل لع انف نولبابنس ب نان زوي لا رتب ارم تفرع

 ”ديكداتو بج ثلا لاكش فييرح ثب رع اد بأ ع ميلعو هال لي ف لش د |١ رعبف ادا يربخلا وليد

 روس أ ' عمم اهتم ول + ى ريل |فسول لب روج نب هلا رع ثول زم او داو دوما الو درب وبل لاق هيب ذع كرجل 0

 رم سنار اركذ لظذاحلا يزرع | كرولا بع ني ها ةلبط متصلاو هع يدر ين [خشلا زي ننسح ا نبر وج

 ١ اهلز هرم غر ”لدص ىف ) "هلسسنلا للفت ماا اؤعفور ارا ”ةكارلاو ايدو الا مخ ب يل 0

 تدع لا 0 اهو لاهيا !ربرقل /درهك (3' ناردخ نوجرلا كولا اهتم منفبا / لعل ع ل

 نب شرع ا هلئإ دو باو يللا م ف نيدوح نعي هد باهل واطع نع يدرب مجف نب لب انترعع

 ! ااا 0 رس الابر ركل دانت + بور ٌةوصبلا ايهايؤم دلارازن

 2 ١ زمجرلا ديعولا كي اهنع الا لح ذع ير عر 01 را

 اا هوس د يدع و اق نوه ند نمحر لأ ءدخك ف امل ل رس اعل )نع يدرب رن ل قرا نع

 0 راهلا ب م دز لغعا لج نع قو.دص لع هلع ناس بوح نم دوج ا اج يعل يفإ هنغ بنك أع

 يروه و درو ي 'ةلا ره نيففتم نبلا دنا نب ضن لا رع اهلا مهم .فدادمل ليلا
 .فيلرد إو نب رعس لس نان ل ةلعع نب ااا نوبه يكعر نر هيلا اهرمتل | روفيشما :دالوك ام ني هلاودزالا ع ٠ ا

 هز

 ضو بر هج هلع نري ورقم رن نامه 0 5 ا أ نع تر رمل زها نس و دادقلا ؛ عللالا نصح

 را فله زب نيل و مير يغو دعاص يرش نإ وينو فوك ضيوب نبا داج ندحاو يب بدلا

 اناس نزع ومر ريل ض واريح ام مذ مه اع يدئرت لاح ترف اور فبل ار اه! رم بزب ثنرلاجوخ ١

 .هضاق ناو عفا ناعم مو ىبوم نب مهم ةرلسوباو دوس ب هب هش يدر سيو درك املا 2

 يدزازربأ» ضب زيدل ةزيحو لاوادبب دسم ماعم كرب راوقلا ذك ( مهتم ام ي لاععلاراشعلا

 6 نوسور اهلا يح 2 وأ لهي | ةويرعبا ادع يدرب ادب "بجي نع وري رشا ه١ ش يدا دقلا

 دروس و الاربع تبني اريصإ هلينرف يبي مهو عدو هنت ود لص مهد 'اهيل | ىف ١ يمشلا ده لزدلا

 هد احلا ! ىف ورعم دعا ازع هرم اهنويح ثيرمعوب انا ترعو بالا احا و ااعاس كرش رح ادي وب ١ أ



 ةيدنلا «زه توف نم ءاننسلا وان اهزحأ و فلا انااه دع ةءومظمل ا دارا د واهلا يأ" ف ور اهت اريهاشلا نم 0
 و دوم نس هللا ربع دمي! يدر هس! تفر ع أم ف واهل! اهل و١ اهم قررعلاا سا ورام( 2 يفد ةدرأه ىلا

 نسي و"”هيندراملاى "٠ شما ؟رئقا نونا هزئافورارلا نوواهلا ينضب ايف هر اهلا خرا ساديع تب 0

 ءادجو اوشن ف هراغلا يد» اءررتسال| نورا تدمج ا نير رج نب دمجا ةعرةوباو ةعامج اهم [خ ئارعلا راوس

 نور بيلا بوما يد راعلا درع ادهرط نب نيا ناد لب نيسح ا تب هللا سعر ختوب او ن عراق

 نبوي روسولا هقطالل ي دراي و عشلا يدر نب ددح نباح اربتألا عج ضووعمر يذم ننس قبو لام

 ةريلإ ضو دهم وهلا ين يف ف دد» «راهطلا نيدح ا برورمع ضف و بو نافوتن ل فايل اوباح ا سايولا نإ
 رمز شل ن راش دالوذ وفم يدير ىف درالو ! ماس لب نوح نب ويح هن طابا وح وحب اوبال ادلع نالو

 اوندح ناحهنا | ذوب لاق رمع را "هس انج ا ي ذ ىف فاو م // ةش بجد رضعب دلو زهيس كيركينع يوري اكد
 نرووهع نب وه نب ىع هيلا سمس اوربير مساوظورل ”لافح ىف | هش ١ «رئه مارلا هز زد ايف وو اهلا اخي ى 0 0

 هاوس لع لخد داورمع بروج هيءاذع يهدي صم لهاذم,كرصمأ ا اهلا يبا اه ىف !ن ةلاه نيا ديزني

 017 او زنعويور هلا هلام هلا ]امو «مدص ناقوس دسم ميلاف فاةوهو دهيم هع أ

 4 نان ماه دبة جملا ثلا هزعأو تو فلا نب ىاقلا حم ينس [جل | ,ةاررطابواترصان ©

 ريتهلاماهرع اهرجامناو ىثاه وهف شابعو يولمركو غعاه نا هبن هع دلي لم ليو, اخرس نم ءاهلا
 زو وشل ةعامجرهتش او ضاع نوسملمز جرو هم وصل بيل ماسم علا ' ورمع هيئربق_و مع همس زو ل وزثل |

 ليك نب سأيعلا نب كلل) دبع اب ىلع ان [يلس نم نرفعم نيدعإولا دخن فعج باو رمعوب, |مهنم هنا

 قمح نوع نما يس نوح ا اوت زاض وان هنأ عر افا زمر :يمالا فان دبع ناعم ني بلظملا
 فولولا ءرعع هب دمحا د محج ولع دم ا! دما لري د_وصم# ' ةمراس نب فلا هديعو لااا «رتسلا
 .راطوصتزر لبو يداوللا و | ورمع نادمحأ ني دمع نب نسم اوت * ارؤعررلا نيسحن أن فيرمح دال او عما نيادب زو

 كاان لع يروح طوكولار ع بك نر منو وسلا نب روع سح ار فا فعإلا نيح ار يعج دن ك الهم ا

 ,رلئو باو ناشافلاز ب ربارعلا يع ثرمع و يدلاتمار مج ١ ف نسل رعنونا ١ نحول اع نب نمل ل عويد وي _ريطقم ا

 ولاد )نوع عدو طمع ب مرات لع نرد! تارمجم نوهنمو باور يذام افندي * نيزسح ا

 الفعلي ذو ءرصيل ب ثابورعم ملْس بعر ع تناك هند الو م رمل اباضعلا ل وكم ع رح تءرخاوز نجا و

 ليشلاةزهدو زرنا هز ضد ديس لاو اباووانلاو تن سكر ابل | ءابلا و ءاهلا بأي ملول قع 0

 ودا ناوعنلا نباح نع يدر راما نافع ثري يداي ادابح ٍثبلع نبي علاربع دع ماوه هرابق ىلإ

 ٠ اليفلو] دوغزرعاشد '/ةيرؤفلا تب ضورسلا يدا إال ابار مخير وع نعج ”كاقيزثلاو

 رافد يوس نب زو نب ىو هللا دنع وباع اثزقلا لود معبر او يعش ٌةْس روي ثامر ؟ ذامابديادغب اناسللا_.ذيمبح ابق

 ..يودصوهو وو يهنعشبتلفاجوإ بوش سري ناو | للعم ا ند تيهشم نع ليثرب فركاه !لم وتلا

 لجو بلا ةذه نا !هرخاؤد نفل الإ لعب ملا ينو دارلا يو ةدهوملا نيكس وواهارشي ١ هدي ءاثرريهلا 6

 وك ينوي دريناتسد بز نيج _ وهلا فسوي نب بزعل او ان وديلا "هن ومح اهي ذ ا روما 3

 لرج و ايريط ا مشل "له ؟اننملاوء نا مد وارلا نولسو ؛ لص وسلا ءابلاوواها تشب 1# 5 انريهل 0-6



567 

ج اهب ذاهب ةيح زا ليي حا برغي ير طه يلا "هبنلا نه لمعمل اطلا
 كيم ب اهلا طمع لم

 د20” نم بيعش نب ليوم ن ورمع نفسو نب نيوس لن لدانع نب كيم أح .ؤسودوبا يم نكن أهلا تنفر مك ةنن

 رقفا خب اور نخل نرمع نافل باع يدرك عملا لس عاغو ان ث دج طعولإىهيسلارياو لب صاعلا نب
 0 ملا "له تبا« ةلسعلال ااه دعب ةدزشلا ل مزززوواولا يشن يدالول/ ل و 000

  ةالرع اهنا عزنا ةاهضإ هزم تلو م مب زون ظو دال !بسإ :ارهافلا او درم نبال اهبص "عيال
 بريا يدالإ يداولا نم دمج بلص سرزعا س اعلاوب ا ةشلا نيو ةويممس كيدمان لها ل ةعارج

 الالعاب ادب داع /نزمصرلا ريع وسو باو يريطلاو برج ن ريح معجب فب لع يدرب م اطيب "ميثم له! لع
 ري بةليرحو سيب نب ايدو غلا .رينولا فزاع يدرا_رصمرد ور رعلاول | ملحد هل_ يب دملا ىدالؤلا

 هس

 1: 1007 : »رج الولا تئامادع تاموزن احلا يسوم تن ردصاركوا هن يدد ةرغو

 , ومواد لا لا ل ؛ ةيوجبلااذلا ادني فو يازلا ذولي يك ومأو فار رنا اهني "هيجل
 ةعاج اهي 'اوزغ اه تناك وإن طاب عضوم دو او نه انا متو ندم هنيه 50

 يوعاون نعراذ لبر مع لن ني ( نير حاولا دبع رمعوب/اهنم : .هررعلا | له ارو ا يذلا ولك زم "0

 5 وز خر صم دمر ازع نلمح اباد ى نم أهلا يرتلا !نبب نسح ا «نيررغلا داطغب ممس اان اهب

 يدار رغب ب دوس اهتم ها يطو ن اسوفلا ناس تبرر ظفلا | ةارمعب سد غني د ا

 لودر اولا ايلا وو اولا باب ةلاسخو نين هس فر وطنا يوت ث درو جنات ال ةاور ناوتطوقر يقام ا

 دوو ور ايس "ذه, |زرلا يزكي فورا ذوكمو ًادجوها وتشيل ءاباو شوران لا ةوكصو و وناسي

 عز

0 
1 

 نيو اب لا يدرب ىيدألا أركز ذم تحس ا نم ع :اوغجن فسوب وبا اهم | هر اه كرو انيوو د

 0 اضرب 'اولمووادارل ا ىدأب ل ولا مال عنف فقد ماع نب قسوي نود ير » رفلارانم نب وس وب

 تيار“ لمت ف و ل لبو ىف اًعشلا له" ييجف ل: نلااهز خي د دج رام رلما هلع ا لزولا ٌممو

 هليل ف ل حلو اهب اطل 'هعامج نع تبدا اهي كتعلس و اهبلا ثيفم نافيص |

 مالو ادزاسلا رعبا للروم / نس دمحم دما لأ وكانا نع يدرب سر وهلا يد أ لانولا "هج اعين ىوهسا ب

 ١ يملا وكم اهم نورمان رج لة كرااوساو !ادهااز راو اقنع ل رص مطلبا فلا
 _ واولارملت هولا بنا نطو عبو اك مان تام نها اسو نافع يب انو لع لنك اش نع

 1 رطبا دن نلعب ديل "ل ضو م ايف و ارد نم نرتططس هه شلاءانلاة وس و

 مايخص زج وباع يدري ربطلا ليعس نم رمعك ع دو ورب وب نا نيو ب نسج ار يو ب) افي تيتشلا
 لكاللاءإ ا ! دبع دعاصو لل زر جماجم 101000 نسر اربخار ىلا

 ران الاع هادي زعل علا ربع لما ءاطعوبا اولا ؟ءزوهي امهربغ و

 0 لع إع هلإ هر ل [و لاس ادع نا لعو |لوع نع هود نع دز اثب لج ولا ديع 6 عيبراوبا حاير / اروع

 او سب ناو 7 لاو رزيق مالو زارا رافق هنت مهي هلعمس

 66ه يلة ماما ثلوهو داهلا "ههنا ذه فااامعنب ذل, داادداعيا خب يداهل ا فلالاو واقل بأب

 يولطلا يللا دانف ا ثيد لس ع قلل دبع هلا ازهر روهيدتمل) و يرطلا علس نايل لإ دوب نا زمال هب بعل 5

- 



 _مز ضو عام ضدي ةيشلا لج يجعل نؤلااهزكأ ينو فلام رجب هحونخلاو لاو ةيداولا
 دوه روم نبهت نع قدم رع / يم ا زنولاروصنم نب فيثا نب سي و رمعوب أهم ببواوط بنج لم اب
 روراخي امم بر فنون: هتعيعور مهريظو نس ز ورمل لدم و نب دم رف نب يبوسو رج 0 1

 قو ةعوتغل اواهثاو ليواولاءاسب ل ونا ضب فقل فل | اس( ةنم هلا ي ذ ولس يف يامرعب رم 8

 ريكس ب ةئواع ئه .هلاددع ةرجوب هن راج يرق هيو ف 014 نويل "عنا «زه همجي ايلا هزغا
 زوو ءجرلا لبعابي لع نسشاوااهنغ يدر طفح عباس تر هلا نم عمنرف رالف نون

 تاشالابوهتشلاو“ * ىلإ ةيشلا /هله ٌءددْسْلا نونبا اهرخا ف دواولا عب يول | نيئئاءو سيان هن 0

 ىث دي هل كناكو ليج فين اصئر ف هلو سضُارفلا ملم ام دونم نأ ينوملا .امحم نب نيسح ا هما دوما اهيا
 59 ايه عيزعلا ثبرطعج ى) هراغعلا_ل م باحصأ ل م ثيرح ا عمم نا/د قو اكذلا نمح اكوا مولع
 ظورب'ة فان نب نسح ا و مهنا كليرتسلا بيطلخا لع نب _وبج رك وبا هنع يدرو تلق اريغو فزج ا لجو ) هزم

 ناهي للرفع نب ليحارثع يكثر للاخ ذي بده لع يدرب لعالا دج لابن ذاطيصا اد ذم لوما فا فج 4
 نفق ويا هيلا لق ْ ,ونلا اه[ يف واهي وهنكاسلا ل جوملا ءابلاو ان ”وكموواوناو داو تفي غل هولا 5

 ئالبرم ص امص فم انويزارا لاح نإ نب نصرا دسسركد | له ومرلا ةيحابن فلا نر رطد
 ىض ول | فرمل اوله بدا !لصافر فعج نب . وبعو ن أس ن بز رهضل /دبع لع يدر هع موناو ين هيل العر 0

 ريو ومو خازم نطوط وربط و يالا «زو نانو "اسوم :اغاسآو اهيا ذ وواولا شب
 ندا ليبظهو ا ك/دم تب ىلع هلئؤلاا «لهه يلا بمسشلااورلاخ ن هيلع يورمع ب نفل نبإ طلام نب دعس

 ملال وون اريغب يبه ولا فينا مراوامهنع هيلع نب نيش ئاك ضناثاسزربشو ©
 رعا#لاريعوباويل) "بلر ميسا ورعملا هيعو ثهللاهعدلاو ماوهو بهو لا هلا ذه ًادحودلا نزعأي فو
 مك .نيرور تيرا ارؤسبرلب كثير و به و ثبا همع نع ى درب ,كر صصإ ريق ولاهو شب نهرلا دبع نب

 لاق ويروباسشلا دز نب مح نب وللا ببعرت/ حاس أل لاو ثيرصملا نم قحامج و م. !نلصو يزارا
 نع بلو هنكمدا لوب ب تعم و هنه بكم و: اكمدا ل ومب ةعامرإبا ثعمح عامي ني ةوحرلا دبع

 انبا راهنت بعو تنازع ا نبا نمجر أ يعوبا لوي كيلا نب دست طيادل دبع ثع جي لارلا ةاحوب لاك
 فيلر نا نبا نع يك يار نععب / و ةعرزإ) ثعمس ناهي ن١ لاقهلاو باراك فعلم محلا ربخالا
 لاروع لا ةلزنملا هب ةلياو هلاه نسج اهم دعوجز ل هع لوبا هم فيداح الا لن ع جير هنا بو

 فو اح مثرعبطلخ مث درداوزنع ثنا م بهو ث يونان الاد بعوا انف لور تعسد
 “همر قرف الا يدع نيدمح اول اهورص كراس علدرع هنع فرب ولا طرا نع عجزت |ررخ

 واول يارقول) ار صح هلول ريغ ههع نع "عر لذ وريث, لبدوأا هفعض نيو بهو نيومر دع نإ 60

 راش درا _يسلدنالا ٌةهدهي دلي صو نرره مل!“ بملا كه تونا اها صو اإلا يثور اهيا ذولس و
 رععرلا دبع ااا الاب /وديشولاوانبح اص ؤاخل باس! بببح لن نريجبوب لاق نادل أ

 لإ عزام نير فعج نبدرمج رتبه نع يدرب يسار ين ارهولا نا دمهل ا للاخ يهل دبع نب
 اهزعا د واهل / لوقس و واولا يشب طش ول | يسهل النذا مزح ثادعح موب اوربا |ررع نب اهنع يذم 0



 0 .ر در اةيرغفلا نم نصول ادلع ثنديح وكون ' اجب فرع ملا سلو ورولا يتعب لولا كوس كس دعب راو

 35 دا أوج ب ريحاو ىسرؤلا ,رثيلولا تاي لع ب نسح ا ومس دا لبن لظ١ م ىفو لأب فض ورعملا رمل نامل ليلا

 زازا صاع دور بدم ديمي .وبطلاٌيعاارزم يدر شرين ةاصلرغ ايري
 لالا هذ دوب امين لها تتالراهعب رايت ورم عويس لم بصر ئاقو ثنا م ظريد

 ينيب هضم فرح ! ناو اولا عار در لا اهم بتارلولار بس يب ترضروالافو عيال خاملا

 0 2س مولا نؤنلا دواولا باب ؟ربخ اة ريق ن فدو ص اهبارصأ ,إ يلع صو م هن روش ينو

 0 ةليوقشملاو ابا فيزا ع نر

 0 لس عيل ! نع تريير صم يخدع حولا تادارملاشيرط نب تم انريلا بسن الإ «وهيسلااوداوم نم

 "سوريا رع تير نس مارس /لبع هب ةيح دوبا وج راد دع تانزيو ىف انسخ ؛ ' مااسو هنا هنغ تادح مدنا و ظ

 ضو نبهت يامو نيس نفي سنا نر بول اف ير ططمو دعس لسا نع يدرب درب فيولا ظ

 عبس هس ادع برع اعلا ماد لاهيا هلو ملأسإ_لتيرعم لاس ولا ذي دولا وخص نب مامعو

 0م يف وزن ول | ًهينلا "ذه م !اهارخأ / قو نويلاوواولا غن ىتخولا مساويا هلاك سامو

 الم كلل يع تب يعج سم لربك تي ديوفل / دع رز جوي 4 را رهثلاءاردامب "دل ._روسل كوك نم" رم
 كلسون عا ٌءرملا ريس يس هعال ربح عمس ل ايما ايعمج ا لن لوجه إ كم نبا ير "نو

 ىف هيو نع شل هب سإبال لام يي ذ يره سوبا لو هني جيل و اروح ثم

 0م درا ةلاوعنراو نسمح ا ول ظن دو ثا سنن اح سين مل

 الراو لوهشل اولا ورح يف اهب كيزتعا ىرلا رف يدحأ لف وقله لا بشل اذه فاكلا اهزخأ

 - صاب وبعنم هلا رع نوع قمري ل ٠ يك هيما | تب ص يد يدويا ثبوصش ولأول أل رسل |

 بولا يكلم ااعزلضانإو لع 6ك وسم ا ىأط ف بى لع هنيمصل / كل ىلعذي نمدلا ىلع نبا يسع

 ريم“ كنب ا درت ا ارطل ا .ةورعملاكرئرلا ىولعلا نيس ١ نب سيك مقا / يب! لع شالا ترحب ا عمت

 نجحت لرادو موت دبي ورضلا دار فس ب دييوااياصو يبو يدوناسنل !بيطش / وع ش

 قرلانوك !1 هش ةش نايت ىف لدانوناقو يف د ارقنا_وسا ون تراب م | ارسل ار ولع فه! ١ يضاتلادا دب

 ونازل دوا /ولإ ( ند «لنونملا الزل مون الإ نونا وك ل 00

 ار نإ ةعاس افي تزف فل مام سرق فرط« لذ أه يرو نم جرت فد 0 تشو ىلا يذلا هزم هان“

 1: ا يف ورشا عىوملا لا ةباقيعسا نيروجت هلا هبعر »!اهزم هنن اربلإ لم
 لوألا[ امو ل كاو نم نمجرل | يع ثب 201 دمع ايس وى ا«رلاربمم تدكتوو لسل | ناو او

 0 هرمنا زج هد عرقي اجلا نع 'ااجح فد لعمل يمان د نوما تو ولا يمي ايس وبول | رمز نعش ٠6

 «لعارلا هش ديلا زم ضم هز نم ف اسونولار 2 اونا ناس نو نب اءىوس ثد ركأش نب د انخ لييبا وظو

 ريهماف كرمو يطؤلا لوم :: يسع نيرو يع او عدا !ريعسا تبرمج هلاربم ب هه يلج - اوت ناك
 20 ! واع لهومإ ١ /هيع_يجنوب رنه .ين ماناو قاوعلا ىف ةلحر هل هلع دل هيدر تركنا (مهنع

 0  ةوصلاونلا يغابوطولا مس ةن روَملاى د احرز علا ودل وب او نيا ل هول رك نم دع

0 06) 
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 با بزل هلام ب دئاولا مهم ابب وص فص نب دمخ ؟برمجارل تعويد * دمحم ' ٠ هايب اورنإ هب هس

 قواطم معو أ برب طعام دع دان الع يرض فوك لها طاب ةيطس وفرع

 0 نبرفعج قزم نب ءدلا رع وربرطلا نوعه فاو رو -
 ووو يعم توي ع هن الو سام انهما ربو جاجا ترلسو فافعل قمنا بره مهاب هلا

 طة ودح بتكوين دعسودم تبكي عزاب كسا إب 1
 دح "6 وب فل سا ذه مإ اللارخآ 1 زو اهي نم تن |ي"دطوقنل اولا اهب فاعل ار مكو ودول ويشن ليك

 0 طال المو د ,رخمأ | ش جاو ىل فج لا فولوا اب بأى لع

 املا «”ادبعوبامكاحلا هك هب نط ب يحبس :يس يف افلم ارك فا فرد دوب فره يور

 [وةخ ذه ياتو هصد ره دعاوي ارب لاو
 نس اهلاد الو نان اص !راوعانم ذأكو و رنيه )و ناس رخ ىف رانك تيب 0 /رر ايكون! راطل "لع سمير يعسو و

 3 الواب مطار مس ديما از لهب عسا م يوباسش نك را ليما ارمالاو ليهسلا ردا هنن

 صخقتزاو وم عال عطل هع فر هش ًارتع ىف ف لاهو فاح ا ناريعوبالاخ لا هنن رم ضنا ف ا زب و عجو

 د داود ضم نأكو هدحالار رح هاروت ذهن يلين ب فرع دئكولافسوب نأ وح نيرمع

 .. رواة رع ةعيور مشرد قوفلار ازف !لرعد نيس ا نبروجاو نايح لع نما لب يلع م ةرصلا

 ع رسل راج دس نبا نيح لعوب او "1 27 يو : فرتر كر افلاوأب شرع نرد سرنا

 وعى #١ درلا بح اص نأ م الرو اهل انو ق نيهذ إل زو ١ لم وظو_رويأستل ل ظذ ندر طلولا لستم

 رراقتاروسا نرد طز ذلا رب نم نوح بر فس ريكو! مح ناكو دنس دوك وعسل [هنم ا
 ل ظل جب رمت عع زب املا يدر شعو اه نب ادلع تعري فنلاع م ناسأ_لعو ناؤنأ ١ اورمك, لإ "هج نم

 , د اورفامبازعوباولبعلا ئمس ا بركوب نوب منع يدر مهرب دو للا قمح ا لب ؤوعو ومش ن حس ارو

 أل ريعس ا تيد ندوا كاران اني ريعمسا ثيدعجد ري نرد قه هس ططرأ :ر تنك قيلال وقع

 . ربلا هئلادبعتب_لعمس ا ذب هللا ليمع نيجولاو ةناهللو بشع هش يف الا يدا كابو ) مرش هكدالو

 راي عي دوبل لاهم ثريا ايلا بدرب ذاب : انتل كو ناي ناقيبصا هر نم

 للا دواول) باب ريد ةس ءادو هيو درم ثيراثوبا هع يدر اناكو عجرلادبع ب ذ نارمعد و »اعلا ني

 95 رد نوح «مردلا يب] بلو مسارعشو هلو بابل ذه ريل زنا و ماودي يبو لا

 "1 ا مليح هن ةااربع نقيم أب وع هبوب فرب ناهي هامور فافص ازيا 0
 لئفح ا عد هب ساير غوت لامو_لظفايا ونغا دوج ثازيزعلا دبععيدر م اهويف و ىرودل زرنا

 زورا سا والا ةومتو مالارتوو زوو تش يربلو لا ءرثعلا نبا نمكلذ رم وسو بالا 20

 رك ر ادنلا ناطر هت فره اويل بستن دادب شعيل اول هريلول ألف اقفل ؛ززكو لمعلا لادلا هزي و

 , تربجرمزحأباوورايادززلا يلو ةللا:ريبع اب هللا ربع بدو اد ن سهم تلت نياريدخ لب ولع نسوا
 هشواجر ولا ريد ىسادانوبف ورع وعسل او اح ا ثعملا نيرع نب_يعج سابعا! او ف وسلا مع نب رذعج نرمي

 كالو زو احلا كمر سلا رش بردحا نب حم نا هوو يروطسملا ! ساهلاوبا,زم ان دحوم يناريعلا فرخ نا
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با طابا عرفنا باو طر لسا ثوخال) ممسر ونش ارهب يدادج ا ضعي نإ يم
 "طمع نعل ريتش نب مولع 

 انطؤابح رن قاف سا ةشروب ونورا موك ن هثداو تناكو دار نم رصين دولا ف نادم

 ديلا «زه ونهو زلمعمل ا يعا نود رولا غن يف دعولا نيعل اورو اولا بأي "هنا
نب طش نوط بركوب مهم دارم مر طمو هو ةااعو ىلا

 ةراع 4 ةنازعم هاذ مه اوم ذايولا فسوي 

 / تال ايوعم رأي ضنوي نب ديعسولا راد ذلك ١مم ة شمر فر تو ك/املا قباد دعس نب شوارع يد 3

2 

 درو يموت ثلا نه ل اخ رخام ائسو تكا مارنع يدر هن طش نب ل اربا ل وهل ىف تعيس : اح ىلا

 نر خت ذيالار وب :ليمو اراهز ايف هريغفسل ! فن اوودولا تبر اف ول | اونا و )ول باب مق رصم لاقك

 هل إنو هنولسل كلب يانا شير قلو مر اولا هللا دبع علا ثوم ثمار ويجي وبا سالاو فصلا اذ
 راعم“ارذع زر مارلازيع ني دل أح ل هللا ددع و : اذب نحرلادبعو هيتبعؤينيفس نع ى دري رصملها ةيوهو
 ناتي واسوي لاق يرعبلا مدنهم, زيعسا تبر معو يفوريبلا فاعلا نيرهجدريرعسلا نادرو نيدو ادب
 كلا العلا نيحاوب بتعب نيمح ا ثراق وهف فاغنا ب دفشر افون اوك ب لانو فل خامبدو ىطنم
 0 ص اولا ظ فاح يدع نب رمحاوب وعشان اوكيوبا ذه يور ناشا ذر دو مو ناموس ريم ب بوبا ع 0

 عيري روههشلاو صاقو يب نبا عس ين "هيلا «ذج لمعمل ا دارول  اهزخآ و ى اهلا دي دشستو واولا يشب
 نعوو رب نمم نأ نوم رعلارذع يددرظزل ا ذع يدرب ريع وبار سس نم اولا نمجرلال يع نب نوع هيلا
 7 اف ةركدد وحل املاو يض ايول اب ذه درمع . وبا فرع وهب اح انا زو خيال تاعاضومل | ءاشالا سانا
 ه هلا الهه ىوف نمالانشلاراناضرخا ىو «دسلالا ثع هين كلا ءايلاو فانا ويف دواولارملب ققابانولا
 تبي ولع ني نام ريسصلاوباهبذلا «زويب .رولاعتسلا و ل اي امول ا اهعسب نمل لاؤيو ةعفنالا ل و؟ةناملا يلا
 جاتوه يي / معبرا اري روم دا نقن لظ) نم نت نأ !دالوا نم ف امون اهلل يع

 تيفو | مسن دعدح يف يفوث و ويخو شمولا مش | ىف رايس أب اضا منع ممن «ريخ د يراعلارطلا نب
 ههارعأبا عمم تاناورلا ها نم نكمل دارا د ناك د ادهن لها م يوان هلا يب يلع

 مورو دج يفد لب لح ثكداد اص وسي جا
 ه نونراه هي "لفل !لادلا يت ف الا نولسو و اولا يشب يلادع ول | برح با. ءراعمب فدو

 رعبا نمدألع دارو نس يسوطلا نا دقو نير نيلس لمي اءدح و ه و ناروو ل! هيلا "لله

 1 كلا ربع بر اوسو يف وكلام مهيب اون روج )هم ! ريع دارس ير ورغ ثول ,زع ثرح قدصلا

 ور فزل ار ؤزلاوباد قادوإ/ر يرصسا لن رمح رع يدر ماريغ د اارسا نيوتن + وقماو ىريشلا
 0 ف اعلارملو رولا يش ىبلولا ف اكلا واول باب مسا مس فوتو مهري و نيه أش ساو

 بتمص | نصرلاريعوبا ”ملينلا «زوي فرعو عيلو ىف ةيشل ا« نيعلا اهزخ ايفو ف ورح اخ اوأبلا هولسو
 ”ةظولنوح الاف دحوم طرز يح فلا ةهبام_ن خم :/,ات ااذاح مام ناكررضلاق بأول اوفعج
 زاحبر يب وعم ااو عي مع رط ميسو منع أو وبا بويعييللسرنا بكرا كليتاضاد_يتطقرادلا
 تيارات والا اهرب رط نيالا سلا ةيدمحاو بح ا يحس ين وا ارزم يور ت ايؤ ام صفع د ررطلا
 داون تامورحول ا لع ءلاان زم قيأولا نين اهيصمل ا وو! دربزو اهو بكولافعج نم دمحا نم_لثوحازرب_س



 : فراق لو اوكا نا لا لام فانولا مساد_ر جل ارماع نب فاصول/ دلو نم عيراخلال ام لّرلا قوس انهي د يعمل اكن ,لبيل قبس مئسبل ااهعهسر ذا مح تامالإ ثبدح هن مربط طع نانا نع
 ريع يطعم ريس واطمو ءيطعذم يدري بش _دوشس يالا عكرداالو فوعلر سن يف ريل يفوعلا ةكر
 نيزك مذ اب نتيولاو يف اصولارهاط ثيدماحرنيا نع يدر سيمبل تاون ثنن 0 قوش داهزلملاكد هازلا ساعلابوقعب ذاعمذع هرب كرلارهاط نبدماحن لمح ا دج اكواب ذور» هلا بيرث دوه نب فاصو نمحازمثبردح فيرهاطو كراغبلاكلدا لاه عيلود
 | و تان اكد لا يل اهي فن لطف بش ف اولا كريز نير مجم بن هلاربع سايعاب 1
 الاش بليا د اصئارسا و ودوبا عدن يبو لا رذم هعمراقتعم نب ملط اريمت م هن د وقتل الاوبا لفي رقجم ب هطاوب) عهس لكل كرف تن كل دبع تير دمج اي اددح وه عربلاة للا بسن
 نشا ملا نر 1 نما نمح اس نيسح ا تن عاروسا فاتن دمج لخويا دا

 طعس ولع يباع دادفب و قس رطل "ة/دح نب ن |ملس ننرنعخ نسح ا يا لم سم ارطاب بر ا مهو يك هلو ارصم نب ىوجن نياروعج بعص مه املعو آد امل فض اها نم ناك ناساس لإ نم <يث دب دسلاريهالإ يئر ذاشلو دل لاا و يعول فورعملا لادلاء زيسح ابل اطربني لع نيم نسح ا ورز ني

 : لع جسوب ا زيثذ اا هللا ربع نب دوم هلا ربعوبا ملا ا دثع دح مظريخو ن لرهلا اص ن ةلاو قارا سدر دا ندري ندم ا» ملا نادمح ب نحرلا بع دمحم إذن تعب رافعلا ف نب
 موس أف ارا تامورهتلاءادوامو ناسارخر طا مريلة اص و ىد وَلا نمحرل ا دبع نيا
 رغما نب دمحا صن ىف لايتسلاريهالا يد و أمي نر اوف !يصولا مح اابب محا از يقعد "ما ديف ف دو

 ري ارث ورفع هش لاوش ف يفوت ندح برا ب دم د ي دروب الار م اط ذب نسح ا لعوباو فل هنع يور 000 (تراوخافل "ا نعود يف اماسلا لج |

 طع «ةرحو فاعلا عيمج نبا نمح اول راد اذا يمول نب ضو ريرصمل اروعز ب صفحأ ا 5 . اوهو ساؤنلابا هنع يور كر هبلا بتسف نراك نع بورن كرهملا يصولز نب لد رن | شل زير و
 ذر ممهماداشلا د راولا جن ىبح ضو 1 د افلا وو اونا باب طاطستل ابرام مهساارتوتو ناس ندي ي لع م

 نس ناك روباسنب لن ابتا/ل ها موي عاشر ع اهنولا يرابثال) نأعمح ني جاظولا ناحل ي 1 وعلا نبا يع ب نيمح ا نيو هعادبع ب ارج مداره حاولا يل ةثلا له ازكي ءلميلا والا

 ةاطدوبأ ين لزنرع انلا_وعانضولادلا دعوا امو هدأ يش لخغ اي اهنا هيعوبا 1 0 ريشا

 ركل جد اشربةد يدعدلاللغ ثم" دبع يبدو يضاف لم اعلا دلاربع يباع مسن يفرم ذ نيرعشا
 ضراجإلارله فم وباسب ىح اولا دنا يع وبا فو 8 م رباط /يلعمس لا دهاح ىو روفلا يثرب ر نف
 ”فطوقنل وبا ةوكمو لعملاء سلع اول يفي سبط ولاءاطلا و داولا أب مو عئافنررهش ن

 «دزغز ةريلع هللا ىطبلا لاو هول اوفو سيطو ىلا ةبنلا هاا ا

 بلا هزه مهلا موا نيا ذا تلاه نعو طول طلا ترها بيعشوصشمو منا« وفشل سو طومان دعا هلع لا هه دري اش زب سيطول ارحل دين



 سلا ودول بايع : ْ :تموعلاف ن انلزت لرت دل نم عبس راصد يفق د لاك يقاملا قشلا روحا نري
 مربألاصرتويعملا ب ثان عضوهو خول عيلان هذه ةهدشملا ةرلا نيشاوو و: عاشوا

 يش رق اطل شوب با دوسولا اهركذا "ا صو سعلا يسراولا تاوثلا نب يسوع هع د هبرزب ورا بيث

 ا ل اش ط١ لم ديو لا لاعورصم عدا

 ننال فارع بتع دلو اذن ركل يدامبن ةولخو شعل نتا مدر صب رفات هن بتل عد وا
 مز وصب فلدا دع رهاطاقول بقيد ركن دخلا 0 مهزربا | ىياوناو

 ب ع ميعلا ةل يع بد !لع ثردع فيض لاش هد رطقرادلا ' لادا ذاخرصم تاتا و

 روج ١ نبذ [ولس يم هلاوياو يضل ايلع تريم وكدا نس ار يدر مهر بغو بسركوإ و

 دم زب نسل واعر كوع لاو 1 ةسرعم تامو ير رماه /ء يكب زل و هس ند نصا ىف ) ٍقررطلا

 رك اوردر نوع نب لاربع رعح ا لب ىلع لع ثادح د لاينر طا) م اولا, شع نب لوس نب ركن نير ثع
 اوإ ا نامو لع سر فعج بد دو وببط نب تساصلا وهج راع يدر مان ا ا

 ضيم وه خان لاف ميلع اير ثداحا ثدح طل زب_سيلر اع ثري نب نسف !ورقاظلا يدع ب

 فو يجي نب قحاب بيطلاو اوان اللون امن عش يوناو دايحو ثادد يفافرلتوب امتد د

 بوارولأ وس يلا نب هللا لمع نع تح فس امهملاش ح بدال هام ناو د نفرق )نمامتولا نما فووعتنل ١

 متع ردردردلاو رت سايعاوباو_يدللا لوب ندم و هما. ىب! نب ثرخ او يجأث اب ليبمع نس دهع او
 0 يروح ا امواار اب كيويشك رودس ليا وسوع لا وبار هلنإ رع لهما داو ما ةعلخ ا عير اح لدم

 -ريسج اولا_رم اكناو كاوعلا اورععوب منع ير مطرب غو نو اي زو ماع دوي 21
 لاوقريل نيزيعمس أ ذع تلك بم هع ني وتوفر و يدالا يجن سن ذاوع د ل وج او ف اسالا ا

 هك ا عروب لوا ساد : 5 طفح سريه رك بك منع تنك

 اوكا نبل اك ذكابةعلاوم نيطموهو طوف رتوش لركن "يشأ / < يلف لب ام /اهرطاو وييىعل اننا

 رخل | زر قلاليسبع يدر ميسو ار ماع لرب زع شب رس ايبا ينل زوو هلا يوه راد

 0 دعو بلاط مراد يسلونز سولار معلا نب /ريدح و ةرسمك "ب رقي ف دول الخ ذب يدع الر اهي | همانع

 ود رسول لدا رع ءاطكلاى دب زا لمابسا نب سم نبا عل ارو رتل
 رو حع نم نا نافوبا او عض اخ ذاكو تلم امو ثتيعيسأ فخ ار ارنا ف رغد عا ريع ىو لع

 0 نرش واوا يباصولا داعلاوو ولا ب فا هياط ريم هش يف هَعشو لها ذم وسل لالا
 ويرمي لير اله نس باصر بت رج نوه باجر والا اخ ةدحوملا هزي نو ملصمت! داصلا

 ع ليلعب فوعاب دوسان فوخلا برأي واب سرب اب ثع ل "داب وعم نبا نم نب

 ربع نم نانا انو ةويناابم ا هبسي الح ىاو نس دولا بصي باصو ى اوس نالعاوخادركلام لن
 ه لوبا ءاسلا يق ا و ل لصولا 2.٠ ,س لا روهتسلا» يف احا قيس قو سمج الز
 بسلا كأ هفاصولا مه راجت و مهن ماج مارهو فامد يلة «زهو لان ميد

 .رورب شير فار اهيله | رذع يد » رهعلا ف (هولا أو م والا لئا لم ينعون ١ يلولا ثم هتلر دبسع | زوع ل

 ا



 ضافاوؤفاوبطلا محا نب اداعلس م يدبع هل دلع يدرا س ؛ر معو عيبرلا نب كيمحت_ كر زطعئلاب رج نب

 ىف هند اوثن 2 الرثكب ءاض هلال افاد دص ذاكو ىلع د / ارك ب هللا دبع لير مح | ثامر شاطوب)

 نابع له ةمبز وا ولا قحاب نسحلاوباو مرمي ةش نجلا« ذو تامدإ# والزواج
 كلين رز سوم نب يعساو ىفادرعل اوالولا لب روج بيرك ب] نع ثدحو تريك ررعلاو «كلي لاه لع ىور

 "ل يحب او نو نما نسمحلا ل نس لد لس ريدر ع ا لع ردع يور مطرد رظللا دبع تمر ب لعد يدسل ١

 رياذوب فورعدلا مهرب ان نحس! بدفع لاقد ف اهيصانا ل زي نب ن أوليس نب ادع نب ريما

 فو تي با هنَع نم" قشل اى ذا وكس و يالا او و اولاين ايوب /ولأ 1 لطيف وف دوعص يب

 يبد تبدغرإا 0 < اهحالد وا م شرب ذولا قارسبفلا نهج وارل اا 0 زخأ د

 ._وخاظفلا ماطس نع يدر دبر ايزو تاب درعبإ / ارا صانإ .كرجس ىربز ولا ىرفمل ا يدز الإ ن [ولس يا

 راف بد مير ضنوباو رأسا يف / رخال روع لب زىلع نسج أولا هنغ يردرامكربغو : : مخ ارميتم تن نوح و ماراع

 اهرابذاعللا يم ول ارث الروب اسينرها نمر ير زولارعغملا ركل بي دالادذولا دج نسح ا نب دمع ما

 0 اءاو قرشا دبح ن نب هللا دبع هرازعلا ل لأن نب احا عضوا يدلل حورة

 _رثهات رهو نقوورع 9 عرس ن افمر دع د ةارهي بئلو «اثيرملا ميسو لظاولاوكألا فم افا

 في يجي نروح ١و ىلا هللا فيبع ثن نوع | لع ريع ب رب زولا وهي نب دوح الس ريد هللا دبعول | 3

 ةللاربعر يج وناو عرس و رس م /زومل | هللا يعوت ارثع يدررألالا لع ثا يو او بلعت

 يصر نمحلا نب دوما لى لع حم ا ىإ نع يور فشلا مآ ف مر ع زولا ل هالو زولا نب هللا بجت ثبىلع نب

 أقدرور راو يزولا رسب وش لمإبيف قد عام نب ظسوب نير وبجو ومترروملا

 لزحوزولا دهازلا به اهريجمو اهنمزر اخ . مث نوه و نب هنو ل! ”ةيشلا ةده نوثلا م فور ارخا ءابنا

 رس لدا هلا رفع يدزامربف و دبوس نب تيكو يسوم نب يع نع اي وري نيو زور نم سل ىدازلا و

 ادهني نيتلمهملا نيملاو ةحوتفملاورونا يسوانول ١ نيشلا هذ م وزولا با ند زولا بجا» نب
 . ىيواسولا يعم ا برجا بنلا "ذهب رويس او 5 سوسو ىلإ يشأ ١ ؟له يرخدوادو ىلا

 فقرربطلا بولا نبيدمح ١ ب زارلس مهصلاوبا لع يدر ىلإ يو الز جوزف ني ذاس نع يرن رعبلا ها نم يره |
 رينا «زه ةؤلاووإ ارا اهز خا و ةحونفملا فاكلاو برش |نيساه لوب بنهم انيدأ ا وو اولا جب يرلسولا

 وعر ههج فير الإ | من !ويا اهزم ناس ورب ساس دري دراتسوال لي ذاعرج ةؤيساو جسوم رق ا

 زير اي نار جا نإ دمح ثدي و هببانع يدرب .كراسولا ىلع تيريلح اد هج ثبإ/ لان نمحرلا دمع

 00 م بحي ىلع رو قررعلا 9 ! هر صنم جج انروبةيدابلا فر يلخ اد دهسل] فسوب

 لفن و ناو قسوب روسولاريعهس ممهارأداهري و نميحي ف فود سد الواهلو ناس ؤرج ناب در ندرك داق لان

 وايار لمعلا م ا ةياوعيراو سف> هش يوت رميح لي وطير رت ”زا) هدنا_يعوب از

 ليعر متو با ايو سبح دولا دزابي شوموط و يو ىلا هس ةينيلا "له مب اهزخايف و ضدوكنرخا بكأسلا
 1 11 او وف يا و يل

 براعم »وبار ثع يدر ناكسلا مسرب ريحا نب ىلع ن نين يسم ا لع سيشراا عع شلل ادحسب ليلا
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 يب

 - ارم« يعج ارب همر صا نا هع ىدل ف اجرح كرس نب_ويي نب لمان ريح يع ي در

 اققنإوا وو ىروعل !نلس : لها نم يود وا هشل اونا نب قدح“ لد هللا لدمج لب يلع ثبدمحب_لعوبا هنا و

 _ 9 هتزولا ما ؟ةس دطفب فوتو اجوجلا ميركل دبعنب دمحم يد زء دارفسو اني, ثدحو ناورفن

 "سوو نع ولا 'هيدلا ل قه نونلا اهزع اد مببةولعو ةدج ا نعل اوتو وازلا ذوكمو وول يغب

 خلا كيدبص نبإ نمح ال موب ؛ءهسنلا :رلنل_روهتلاو قس رح اون نإ فورم /ة اروي اه سيكرت

 © قاراةولمو يازلاوكووبوايغير بولا هولا ثار لاك امم بدعحإ ورع نبدم لع يدريتوسلا

 000 كلما /لمد و كولا طرب ديره ايون اهل ترامع ةلزؤللا ؟ذه وزر اهنا ايد

 رن طف هددت ا "هع امجر تشاو رمح لًريزو هلا ررعلاب لزاح ا ناولس ب صفح ةلسويا
 م اهل ظانحلادح ا يدادعلا ب ازخ ني فورعمل ارب ولا فزفلانيروتح نبرفعح ترؤزلا نررفعج

 ماب ذا ذاوغمب .وهسا|ر ديقملارب زود #9 روغأل اهربمال ةرازولا لغتو رصم لزن لا || عع

 ينوه نا هس هلدالو تنال و رع نين ملو هيلاعا نماسسل م ى وقيل ارمي ع هللا لوع مشل ١لع

 وم ولع نب , نسخ او وا هبرغلاو ردا ير وهشلاثزولاو لوالا 1 لهم لع 7 6 "كسر يتعب

 5 7 مركبه شلا نيرا ةيدعلا عمدا ماظن فيرتماريزعإ_يسوفلا سابلا نب

 لودر من ل دورشا هع ترص [دإ اد ىدوب عين زفر ا نعل دس ا طعاحو ل

 ذولا ولاوح اوين لو معربغو دارفم غب دررط بلع متاجر د دربي ين اعلا كار غلا نب نسخ ار محبو با بع هناع

 ا انوا لهو اهب نث دو نأهيبصا ىإ محوري ,) عش تانقورر يس 27 ) ةهحلإبم يَمو ف اوعبر او نا هس ىف
 لريزوذاكر محا رجا فهرعملا كلبلا مافن وع شرمح | ٌعثارب ارز وس ولا نمره انج

 دايبصاب عي داي ريبولو هللارعا) لشرتنلا ينم ويل قالب بز هراص ١ اشللم نيرري نب دومه ناهيرلسلا

 هل ةبودرم ثبرك/ى ا ل أما نم اسلم م ميم شعم الردع د يدب باسم ااا بع نب كأم يفلااا

 ذا ناك قش دوب نم ل دلاريزؤلا نبا دوعدص نب نضخ/ يمر با ابح اصر عزم / همي دادفبب يفوت
 زي يسرك ومس فد راوخ رص ا قشم» لولا ضعبا وسسا هدبجوا لل اونو ازربم اهّيغ دالضام

 يزالالربز ولا هيو دمح نس روحت ب ب هللا ريبع نسخ او او ثيصح ءربكمل نمو عر هسورما قو ثر دج

 2 ادع يدر مطريعد يذاللا م احول اى نمحرلا ريغ نوح با لع اهب - تدعو هلق هك للا وح اؤن نم

 رب دود يسع بلع نوع مقل اوباو مريم و ىرظ وح ا رهحيوباد لزلح ار ريحا درظزالا

 ا ١ نم |ربض ام ناكو هللا دمار يزو يسع لبرلع «رلاو ناك درع ه١ نمربزرولاو مروج ا

 ضدفلا رو منصلابا عمم كيدحم ا هيدرل ملا وراد نوري فوندحل او عامله /رفولا ناك عارم, ييعص

 ارهاب تا هن ىور اهطريخو اوس هلال سرلل او ىوغبلاز يزعلاد بع ُبرمح
 قا مهري ور_رضوتللا مقل وكر مصلا هللا ديهوب ا نايف لاو لاراعلا لمح نب نسح ا دمحم ب7

 و ضف و فيط ل انس مد + ص عاسلا تبن ن6 يلع نيدمجا بيطار هلع
 دوادبذب مبع نب لع نسم اولا "لاو سو هس هرج / ف امو هي املنو_دينثا هس ناضعير وات

 نمفاو "وكيد ثرمجا ومس هلا نار همر دل ريفيللارب ذو ذأ رزولا ربل



 رم ناك ناو هئباو (ىلع ل وهب ال هع سلو" ضر دغ كوصا ب_رثدح لاقو لذا ا يدا ارسالا دمت نب
 نزل ٌةعامج هيلا "دهي.رهشاوأ# ددشملايازناوودو افي علا مو | لاو 7 مهش تامواه ئه

 نلؤلا لزب ن نال ناظولالر هج /هّيرلار اها لم نا بولا دز نب 27 درف نب روحت ولا ايلسولا اماوءاشالا
 رصد ف [هس عقلا يذرف ثام ف رلاب در عوبا مهم ةديزج ارا هلم يديدة ب نفس ا
 دع شف الاوناو ثويرعبلا هذ در ميط اعمل داك ذع يدرب صبار هم ناديا ريصلا داي ضاربز علا
 اثيبب يرث |ب ناثولا ث بو صح ن كر ج هلع ىو رن سح ادع يةيرهلال طا نم نا نوفأ نور م نب

 | ١ لل تتويلا بنطاغااةزبدالج ضعب الي رازلاذمولاورح ١ايام بالحب مالصإ فقل و
 ياويسلارط اه نيرهاز هنعاورايهربغو كيردخ طر او يدغاطل/افقلاى زن فثيرح ا مسورم ل ازفلا ) انالا

 دلاغبوس اهاوصا امالي ررلا ةلثولادعس و نير وحم هلادبعوبا *دلوو . :٠ فش ةبافوتناقؤ «وباسُي
 اطبع روح ن ادم رضنروبانغشو ان ا | هش عم شريغد ف ازبلا رح زونادبع تيرديطملا ناهص او يوملا نمح ا ابا

 [رهريطو فافرطب افلا نب دوصاركبإ دو ءبسر اا دزه ب ملسإب ا يع ذاهبصإب لاصؤيش يع لكن وول
 روك ذع يدب اجري ناو الاب مركادبع نب دموي ليلا ند [ سة تاو نافعا بهذ تعيس
 : هس ناضمرردهشتو تام اوظردغوو ى دعب دمح !وباد يعم الركوب ارذعمشيفح مانرعخو شعشالا اد ءيمح

 م اطس نع تدع يرالا نا ولا مزج انين دبع نب دب بر مج طج روحا ةلماح نيرمجير لوبا "هيولد
 بن نحاول 2ع مسرع هس تام ٍْم هس رلو مظظراغ و ىروسلا هللا بع نيرو يدرفلار جى! راكوتملا نب

 لوما وقبلو رروس لب ناكر عع درت ل ماسر يزن نا مولا فووعملا يروي /ر طس اولاواطع تراس قت |
 فلا م عزف ناد ذ ثار رم لل بويارو فو ل صوش و لإ عمرا تشيز هلرل] : 1 ىلإ نان درلا ليغ لاك شربع و

 _ رع مدا ن/دييتخ م اجوبازنع يمر اوضريبت ون مام نب فرطمو ييلزل احس! و )ع يدر سابع كل! لوف نان ولا

 .زه مالا هزي وعكرخاداواش لعب كليم راربلا فو يازلا ةوكسوواولا يغب ودزولا ماما يزارنا ©
 /ئعز .فريغو اولا قمم | تن هللا دبع لع نيروبي عونا اهطم ناحرج يري نماهن | نط و ل ودرو ىلا يشل
 وص اوباوامر ولا مو 1 / هلم ىف روم عبس زنا دارا تءاركذو قيال اروح نيدمحا روع واو و اينإ تب , زم نيادمحا

 ضايع تاليضفو لولا نيهللا_بعو ل [هلس نبرهمعملازع يددذ اعرب ها نيو ودزولا و مومن مظربا

 كئروح نياوفعجر تول يفرغ و يدع لارغعج نير حام نموملا دبع نصرلايعزنع يدر هتقبطو
 روب! كايقف ييرنم !نس_رصردو لاسسلاو ماعلا لع كساو ان اجرج قلخ د يف نزولا ضاعت نب نمح ا

 علو او الا باص هع تكل شنكيف نع بئلاملو لاط تلح ناكم لاكي ددزولا_رسوم

 بان مداد يوم ندا دبع نع ي هدادسلاف لع هر ار اصعلايفو دذولإ سوم نمو ربان ياو هلع
 رورمخو !الريفح د |. ع0 هن نب اق زوبابش تاو يف رجلا يؤ ثا مه زوزو نموملا طع رذع ير سأيا

 هروب رزح يمر فسار ثارطقلا نع 4«. درب يل ودول سوم نس بارد | خرب ىرسأ نب هللاررع نيرو

 «دزوا ارا نوعا نيل دبع نع نمح او باوب_لعم اركب اردعؤفمو م هنن صو تامد كالا نب



 نيرهحاو نموملا بع نب زمحرلا ىلع هذع يدر امهربغ لشعب روحو قهسلا هلاخ ت قسون لع
 0 كرو ل) فاه نب ناريعرن رمعربا لام اذه هلا دابع ياخ لم دسم بن دو د نا امري 1

 ؤرطولعاراخ م يقترف فو هكون هلا ةزه فاعلا اهرخآ و عال ةولس واوا ْثغع
 لح نيرا بدور كوب مه والعام ةعام اين جزرخاراقج كا بش نم فر صنم للام نب قس
 لعاولار يع نيفلح نب سحاب دهسا لع ثذح هكر ولها ذم ياصاخش ناي ع ءوطملا كىولا دابع ْس ملس ّ

 عقول مطريعو يدا فس ل يدع ب سحب لالا يع معن او يدك ارمع نيرو دمحاوزيفر ذب
 ما وراس رعد سناوت هس خان يروا ف تامو يرغفسسل ١ ساعل الو هنع

 سول اغفلا | ر معو زااو قزرعل اون اسزرخى الجر هكيو كير نه يرائيلا نم ارظاح س

 تب سسدربسس سلا تمس
 و ردا قم“ اولاو 0 | لولا جبد اراجع تاهو فشلا سارولاوبا هلع ور

 يور سراؤلا دواد لا وصقحو نيسح | ثبوصن ث يللا ىف لع يدرب كي ولا بؤنرول رن يوعش

 هيقادلا نسق نب سيرت ثوب لمح نيران ثيللاولاو ملحن رصطم ةيرمع صفو | هلع
 صني رمع نم فجوبار ذع در طعس نبوي ع مرشح نب لهو يدزالارقعج ذب يب لع ورب اكلا
 فرت ددع ىيرمعم باه يو نعي رب كر وبارصخم اب نيمح ا ندور د هطيوبا وزو ملحا ب

 نفدو هدي يذم مويرخايف عفن ىلامالا بهاص لسح ا نب نروو يدرج ا (ابفلا نبا قمم او
  ركرولاو كريب ل) نمعرنامللع نس لح ولا دبع لمضالوي و سمخ هن مرعي | نم موب لوا
 قى او يعل ا روج ليرامع مؤ ىلا نع ولما! بنك هنس ريكو با اع دهام اما هي

 نمد عطري و يعراخيلايدمازلا تسح اءزريعمسار مح ىباو عز ورلا د١درن نب دمبخ نيا
 ثيروعر هنو يا سخرس هلاع ال ىدروهاال) ديس ر شع و هام هنن امو وارماز رتب انك م ناك اك رصع ف

 _تالووج لا ناهعورمعو با راج وسما مقل نو نب ورم رمال وبا سوطمو فاعلا د نيرا:
 0 «روو اهلا "لطهي انعلاءابلا اهرخ / رولا وو رولا عع : كم هيرب ريق و م عدس ناو

 الرنة ماس هنع بتكمهريغ+_ؤسح ا نمد اورج همر ليعمما مهب ديسلار اعد بيطخانلا ف _وزعرلا دب درك !رو ناهيشل / نيمح ا ن ره رفع | ذياب ومس ريخو ناطربلا لع اهب ركز الواير اسررخ ف بكا لاع انشسرااق تيس نكي رولا ف اناا يره انا مراد اففلا 0 و ارا هش علا فم ةع اج هن عيال حاوي يزود
 ار ةياسضو ثيعرا ةشدودسرف ناي نانو نا/ةريفاح ايس دلال مي اذساو قولا رن ةداوع
 ير سروسوبا نع بدر ا لربأ ب ههح "د وْشح ى اع سب هكا ين [/ يول "لها نم لرمسل هرعانولاب زن رمح نيرمع نب هبا ذاوم بريعس ناو باأ من ع دورس ع دق نهد زعانو ىلا ةشلا «ةهوارلااهزعآي و ةمجتملا نشل اويل لا وراولا عنى درعا /ولا قارا اولا

 يك



 3 : رداد يع مروشلا ورم ( ["كس تامهع جووس 4 صول اطوب او اوما ريإ هيلا

 _قشارمع ب تسي ملال هنا اف هيف نك نار ججندولإللا ب عشاان دس
 رع ولا 8 هش دكت اوف ند ديقفلار وضعه هلع دز ثيرحلا باو م 0

 ير ميزت ىلا "هعل) /رهوزرلا اه زعرثو ةلعملا كيسا ةجتاانوغلا زك زوو
 داو ضرتلا هلا ديع لب مش .اربإ سئعلاوبا فيلا ب مشن. .روفرسلاو هند جز زف هج داع. كرس

 رت دعو دوبللار فعج ثلوج هلع ب رار سلا رع وس وللا بوإ م

 ريال ارت را رولا ةتررتغ ع [داررباو براغ و شمع // عزدراركوا 2 مازلا

 برماعلإ بوك وكت نير وع هللغ يد د 5 076 و دقأدأ يلا ربرعلا_برع نر أدع لع يدر /

 ا اوس يرلم مس لوا يروم توون 217 هللا بع نب 0 دوعس نب ٌموصعو

 بو رلادبعقلا داوم كيويس لع يدر ععا نهاد! ا دوم زؤس يرغول سول ص ييروخ ف 00

 زوز وكمرالا قد وأ | هر قر سلا اش ني لرب لبا: )بش هلق ا 0
 لراعي ا "م هرآكا ب /(يدومو لا يشل از ةلعيلا لاف زكا و

 ترك! نيد ارصنلو لردع ريد مع ةبنوراب ب لإ ثيدح و حك 7 0000

 أو ملص ىلا ةسننلا ! ره نونلا اه يدواولا نوسو مارا ٠ قوما بيطخلا دبع 0

 نسما ف أع ل دو ان ذو كريشان يود اهمو نابع | هفورعم عل ةكَزوُب واللام

 شرود اياها لص ن يعحا نندامم# هللا دبع ا

 يب [وسراو نس هل شيفون عادل اولا درلا م اهيريز و لابجل الع لير رح تتيوض امضرلا ماش امأ
 رن اوالادبع نبدا عجب اع ى ورهف أ لام له نم وش ينك "مولا ىرصملا نورنا د و

 يوت ٠غ وج و ناكرو نا بويسنم هاا راب يسد راو تريك ففلاوب هع يدر

 ايوان ناك رولاو تساي سح ا بد نسخ اوبر يش اهلا هيي دانا اهنم جي مث داع ةدلب ل اننا

 ف اعلاوب "ناد بدا ديلعاو اراك نفع اواخر بأم فير عزه ل الخان رعاش

 لعن فحأ نيرمج_زومنمأز عمير ضاو مامات ين اديلازبا اد: هضم هثعمس دوصص ماع ووري
 ةمرالا تاز 0و ” اعابعأ !منانقنو وحش لح رزم تحمس وحس نما زواووزعش ورضا بو سس

 اس ادرب ثول زو اهي تعم ف احب /ر افلا ' دربال فن ادام( ا ان اسر جوز الرولاو

 فا هنا ماه لا بدإز تير غعنب تهمه فعن لاو كرشن الإ هدام نب ليهحا نادم مرآكف]

 رباح نب هيوباو ير طلاس نبا عه اوإا ا اب ثدحز دإ لفل نس بيطام ال اق مكن انفاوخ ره نم

 عيصم نب وي ذعر ودر ضايع 2 اخلط احلا # اهيسس لبا وهل ميع نسر يرش هش | نب كلارو عم ا

 لسور وح _ رمل ابطل ايس بن لهحأ و م اا هيف ا درت اور ئذخ ا رروحاو يروولا سنع و

 د ب "بو يزارلا ةعرزولاوراب و » نيراوح) «ةللإ ل بخش امال نري لاي ليع لد قر 0

 لسه وارلارجاولا م - يجر ولأ "7 هس انشر دوش 0 يوغيلاه مهخ ب ول !لبمو_ماقلا 0
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 ىادرولا دعس برمع نب ديري نب ٌيفلا نير مج نسخ اوباو يمأبلا هب وذ اش ب اهس هلع د ىور كيا لع تلح

 ىراغ ا رولسلا ناقتع نرراهعس دنع يدب مزع ث وطعم بق مابلا عيلا نأطابسا نع ثرحزر اخره ل نم
 وحان اوفصو ا ذع يدرب فادرولا بسناب عشنالا لي -_ ىو نب نسح ا لبر يري هما ديعو ناو

 ©. يش ووررلا ولس و وواولا عب قانيرول ا مسرع من ةزخالا و امج قوت هلا ثرراههسور يمع نم
 لقيط شملاو دا دغر د كرت نم اهز/ يط و نأ" نمد ا"هسبنلا هده فلل  رههنسبرك دركوخا نوي نونلاو ىازلا

 رباب ؤتحا ناوهو دادج لها ذم باعرلا قاينرو اريحا نب روح ثيولع نير وعر فعجوب

 عسل و ليد عمر فولا | صوحالا ىإ ناوهع نب نيسح | نع ثرح ىلخلا نيش

 بر وسلملا "لمعمل! ندعلاوروزولا نو ترواولا تفل اش مولا كووصنلا يغا١نرمحا ل وحمد

 ا ابا تستر نا ردن الا نيب فلالا مث

 فاسروا تعب يكرر سلا هيقفلإرمهسسلا دقرف نب ماا طلماربع ن لب بلاء تدصا دب

 هر آك/ نامسح نب عمرلاو ينظر مسلا د ع نبا ثيللا ا نب نمصرلادبعى اوآلاسع ف ذع يور
 هايس امر فاول رع ادنكر مسي ا هنونا جو معا ةنسراخ ىو

 هيلاءرانير واهل لاب و هخر مس لاح ولي يف و نين ولا "هسا "دله ةبولملا نونلا نس انلا نولصد

 قالا ذك نس ناوي كلل ل بع نن عامج كلام لب دما يريح اراب ل مح اونإ اهم

 و مرار يسب كرا رطاح و وادا سلجم هل ناكى زرلا باص مار ظ اش ]/ادلح هيبهت ناكو انبلا سستم

 "وسنن تبرهن نوع هشارءاو ىذ ثلا بحب ترطفلان 'سايلاو ىجس ركع للبر رتطلاد هيب لع
 و سالب دعا يعم هركبدص هن هن بدر هند ترسب تال [فرئد س

 ًّ طوعا و هسا ل لمح | ر وجر ع نك ءعر_ء سعر ولا ف وز ا للصم ع ١ نال نع كد درب_ؤسر رولا

 ءارئلارح وهو شوا ةسنلا ايه “هيج اننا هز يفد را لوصوواوا ىشرولا

 رولا وعلا رسل ٍعاا دع ةيبرمسا نري هللا _ددعوبإ هجرك تارا 7 / ارغب مست نيفورعمل 1

 ضعت رمل لبا لظا لم برعلا دما دعب لا اح ا هلا بجواري »| يزعملا

 كيو اهياد ماشاورصب عهم يشددول/ نارعلإ علو نال لعوف متلاب بروك لا تبع اصلا

 قونو ناسإ رخ د للبر ذدو ياو او ثيعبسلا موباسب درو سنحلا دهرا ناهبصاو لاح ا

 لرايزرملا ثيلع ل بص | هس سلك سين عسامزلس ناد م 1من نم لوالا جبررهست نان

 ._ؤرااددراجا دما سر انو يدوب امش دن / قلح نس دع اولا رع اوه اارراو يف هع /

 © زعل ١ كسلا” نونلا اجر ادم / ريد يهمل ثيغل / نولسووإإاوورولا "ع يعدو ١

 اراك سن يلسلا يع /وؤس جدولا بيدا يونعلا ةوعب ب ملسراهنم نا اني فض يرش ف و
 نيسكوعوباوو رولا مَ كرغلار و لصورفلا سم اص 4 اواو فس حدا مو زيعسلا سايفلاو ا الراو 0و

 ماظل نيرو هللا بع !) ومس قدرص هن ع زجر ولا اهلا بشل ب قي دصن

 انثلارم سلمت نيزعج هن يدر شريخو هدول ( نسم ا لير نسل اورغمل جرا



 ناب هاد ران سرر نيمار سل يزل هزوهن واس تمار
 0 ا 5-207

 النيون تنمول | تاون ريدم ل طرعان در اوتيل اسير
 ناهد سمة ركاز م ا اهو رز كومان اوال
 حاير عودر مي دعا ىنندل ما لي دع رسول اس تال وها تس ندب اال الا

 نيب رم اؤو لالا هبال ناو, اراد م, ل يمول | كل ينس لاحت ا نب لو نيب
 ياي بغل ساق نان بارا نك د فايرو ل ظسرر سرعان ران نر اوس لاند لاسم
 ابل مانو ناعوت بعزم ارز لاك سدا ارا يبت
 لوك ش صر سدوم ركل شما "ظثسر بتول ناعم د لدم يأ سيار لالا
 27 عبو نا دعاس ا طضاوادسز ىو فلسا ثيم
 ار برب كر نا[ روك مس لإ ميس راووارلا هش يش مو | ليناسب م الاتى ددك 0 0 و م
 كاشي مار« فنين ينشئ تس ودع نير سك لزاوب اء تنسب د لاش
 كاب سد بسك زكب زج نزلا ءدسعر ىستمخ سوما سان لات
 نعاس هس دما ملبوس لروع اد ىراضما زل ووتش
 ليا نسب ناديا نك ب ال ةينرنصرعوز ا رسم نو نب ارىكرل ل كبد يسب
 ره زنر عز غروب فو انتسب مشيدا ع نفر ننكر زبك
 كك رعزلا تبني ة ذاع نورك ادن ردع اري روس نسينا شمالا
 رو فرم وزو ري ادالا هدا سب عما عز ذة نب سرك للا يا ترم مو ثلا

 هلم رسل زكا وطلال عفو ارلا يروا عش 0 أ درو | ديس ءزيف تندر طلاو مدل اع 0

 ”اني ريدا لعروس .ثادرا ىد اراك رفع مسن ب ا بنسشاو ا مءازطجل مسرب نادرا

 راو وكلا نا اريك ندعم نر رص صياد 00 كابركس و يور ورك

 اب صم ياو راوي ىيستظئدررار ابك عد ندد سل اردنا سبير سما
 اس لمس اذ درمسمإلا زك ردد و رولا يزعل خ بسيد م اه درس 1 ارنا 20 ح

 راش دعو للم ناسك اال جورولاقخسس/ و اددد نيس دعا نر ورع مشار
 اعاد لابس يس سببا نعود ةافد يعول نكس ادن لماما
 لم لا درر لاسر رس ادعلاررع ناكرعد اروح ميول اسينم رورو لا د1( لإ

 نيف أ فول | ليقساد رباب لون يزاد شيرباذباذط م تسير[ لو ذلل 0
 ًاودوامإز هلار نحر لا سل ذه نإ زاهر م اذا سم ارا نركسكو اولا

 ةدشبعن / ووو رسل سب رب سما لم امها اهيل اسس لن اليسا

 -نأ



 زكا اع أناسا ىرانللع سيل بلر رش رون نينار كأنك مسني ابابا يوب 3

 4 سس أرواد كائشرعو 1و نكمل اضع دلو روز ١ ار 0210 م ادالشم# اذكر اطعبش هر

 00 رو ادعس لديك كم الصان 002 م 00 كرو د ادرار و باس وذ

 اير ترن موش انتباشلا ب كيو اذ رمان عير طز لامس

 4 اااه ب رابعا يت مناثس إني فعلا ران ونار[ ناسا اياك
 ارا لرد لرب تك من رو ارفع 1 ار تؤ لا داك ”رءاناناد اح
 000 ياسر لالووب 2 لارا ش سالو ربو ف شن لاشين دابا
 1 2 اللا 1 لربات عرمرم اد مسك ير صاصلا ورد .ارر رولا | لغاوو اد كر اليله عيرطلا

 012 00 « ضاق ترعة فوزان هر راف بر
 0 007 الل تاردرل لان ركاب نادرو دلع نا دوم ص راسا توفوا
 بار كال رك ادير نرماض وتعبر ني نير ايف رارع رجا اد را وداد كا
 للاب نانا 0 رول 10 نرعا, عل 211111

 - 01 9-3 لماع قارنا َن رولا نسب را نى الب هراطبس منيو لب لونا

 / 7 يمس ندا وسمو اع جات ليبين مدلا ان بزن عئرتزو رم
 7 ا , ناش ياس او نارلاك_امارلا اسود اورو اكدر ناك ماس من 07 نار

 0021 نعا 0 اورج نوداطغشسعش وداد اد نارا ريكا دبس

 74 اتم دن هلى نوعا دع ناو عسميس د همز نه زيوسا منال
 وف نكران دوو ل نارا دل اسامي مسسئظتا ور هئورلخ

 . سلال 1 انك ري 0ك // يشن راش َ روادها 2210111 تان وعمود اف ها

 را مم ال طرا ىذا الاسر اعر نزرع مولات

 ”قارسرو م م تاو زعم 6 اهمال ا ارولامسسط قو ارلا سلو 1 ادعت( ارول اصير ند رقد اب

 ما الب يدلني دالاس 04 0 78
 0 ( سلا ل طال رك "يوما اكسب 27 ا التي شلاو تفل كرم

 لاو ينال رب ديور ودام از زلزل م لق ارولانسأ رو اسس والاد تام

 ” دف الاو سو ارونأ رست دعت 2 وأ تا نضرب بخار« نسا

 يرتد تا انشر لف ايو يسرك رتل كش فيي رمركا تأ
 لش ل0 ايد نبك ار اولا ارش توا ناكأذ اعاد هوس والاد

 0 ع 2 207 4 / ناسا لكن ابص قى نارلاقرت اي ارد قار زارادما

 5270 534 ب رولر اة وأ ب تصد ولا وربك اسم ادت

 ا رس 0 نار ُلكو 01 )ا ردو لاا ا 0 مرق ارو ى ا سم بنل مو وا

 طرا هيو 4 لا 270 لاو شن هاوس دلو بم 11 20 هلا ار ورع اولد



0 

 3 لور مشع او نيك انرلرر طر ورشات و هردوعزشمت اهو ارد 7 ايملاو ايلا, لمع امدح

 ازا ركلة ورم دما نريد تاغ وعبر وسمو ىذه سا ذالك نوع سلا
 للبس يلع ساو دايما لصراذم جوس ري تر تن السلوم بيز تامانسس
 عاده رجال اعرف ىسك لوب نسور ار ىسر/ر لا صرعالا اهب د اهنيسص ىو يروون ترابك بسام ا
 2 اناس الادمان ى دل راؤول ايلا راع ماع 'نريررس لورد راما كى رادو سعد نو ني

 ةديئذنإو نيمار عااد رافال ذاوم نراهن فريز هرم
 "كاي تفس فريح اد زد قمل ساعد دس ارماني دادس زيمر اود
 ا 4 فرك وكدات ايس رروشسارع صن احساس تاو 207 عصي سك

 داما نكربادسا رم وص ان يكسو فدو اسر ثالث رانيا فر هتان ال سل يرجي
 تقئرفو ىردداوكن لص رفباوو كك رسإ سونا ينل نفاد سرر سسك هيا رازولا بيف
 : نوير ارلاو راب ناو َ الراو ني 2200 داو تنكورأيل هرغشود ا زد سرا عاو قرع

 0 رز ايزو ىلا تسرب هولا ااا نيالا مقر ةرعرلار يلا ش هولا نو نا
 3 والرب نفاس اسمر لروزرتو يسلك لازم نورتو دابر ا سمر /نرماعب
 ليلاوادعا رك رس ذغشرسو /لاسراولط عل ساري منو ذوى ود ايصال شيريل أع

 مارون بالا شمس دعه يرجي بادرت نايا عبر
 بدال نزيك زم عيار وسن دود ايسر باول لع الا
 الث نادرا ابيه رسولا يطا رك عر كول ننال د مسمار
 رووداو ومكر ادعى وامسك د 71 00 وولد ادبكو علا مو 02 ا رعد بتراب سسأ

 لو ىلا! سوك: اعل نراها شرعت ال عسير ك و برأ زو اكدر علا
 يَ العسال ةذعكو الذ شرود ل وما ارد نمر احرك صوتو دريك نلرعاو ار علا لاف

 اناطيرم اد هتوف دو إنش شار هو لزينة لاب تن
 ري رانا رب وبلا 0 7 اذلانركو 002 نرد نار دارو ؟لزتوباعس

 االول درعا عمدا ولعت ردع روس ير غ نرزت منك يجو اك نم

 الاداب رازارولا ءارلاوو اولا ب أر يني نسل سيريس هدد ناساف ذي
 لل اءاداؤماب يسابرلا تن وز يدلنا ةبقل جنز زؤر
 كيزعاددعا دوور ى تارا نيو طع قود هربنا اىراهنادما ينم ضان غي ىرغ عر
 رار ازال يال ب ئذاقا عزو دارلامرش مادا وأ ولا "توسع

 4 درر ود يانرتلىدرط لرنإ | ارول ادرى ا عئمارساضولارر رشم سنا ىئارول ادا موسع اكنارمو

 ادا ناقاوابسولا احدا زعتر وزن اذا هزكع رج زو ارز هلم اطرد تح ملل نسكز «
 الزل سديم ما هه تبرع تسعي جينس ضال كب نيا يرش
 رمان ردو شد دبي سر رفا دعا ودل ىلع نري نع ياش عوني شارع

٠. 



 سار لاو توتا راسك نس / مس ارو رتب تلا 2 وس اتي لشرا

 ل يكرر هنن رمي هطوو نس لنموذج ادع اولا نعد يرون ستتم وري ذس يد

 الر ايغرذ ران. عمرا ابعد ززباص ليفي عي ذولا سا
 © للم وسصلقيؤمب سرير تن وصامل زرع لال ذملا كان كض ادا يش تك ف زر
 وردد زال بدكم منا لة اتاك رس يم هدؤ( ضمك زم مدنا
 0 بأ تشل عبس فوود دا غش رعت ببر بصر تسرب لاش ص يرد سائل

 07م وفوعتؤمل تارا فن رت او نوران ل يشل ءاطل و واولا
 نإ انىدء كا انتر فار هل منيو ل "لد راتنق نيترو ضربا برش بود مب
 ل عسل نكرة دا هالاواسل نمي وين 01000
 / 3 مزمل دالاع أنا 7 الاسس[ با هذاا لايك يعانى مسمن

 ويهتم سدا يسمع لارا طاوس دك مار زفاذ ملبس اوان

 ملاف» شاؤجااعلب بنيتي وضل قيد متن يسم تيان ماذا
 تفرش: زهتيغنل ذ تشافي بيو نداماىوملا رونو ىلإ هول عونفاو اهل ىساع
 0 قارية دعو شا تسمن رجس لدا الانكسار ع يشخول | سير نشطت لي

 دكر ردع نري كلغ نسل نيلي وبر لول لذ نع ريا سر ءروكى دن رلشبم

 كرد ادا راد سكوتر سايس غم ( تي قالا تيك رينا
 (ءاطظ روسو نارا رعد ىرارلا ساس | اع 2/1 قسور ئلم تلي لعسأي رم

 ا عمولا تطاول 7 ارسطو روث الرجس ص ةئاوررل نرسل رس الاكل دا

 هلادلاو واول 8 ياو واذعب هريسإ شيد تايب فا تسمو كلوا اريك ذاسحتأ
 عسأ نسر اع عرمرم نا دروس ىلا سم ذب نسل اه ضلالا ميل هو مس رمل لادلاو وال ينو ادولا
 20 اذا هدر, ل زن كسكس از لة ساب
 6 (. دن هدد امل بن لا زكر عل وعل ادا ركون اعيرول | فلس

 رع بو لال دولا طلو دا دسك غيالرمايسساسئي روع سبايدر يلا
 لوم عرفو فصلت أف اهددلا شاص عير ناعم تيس عيلان اورو نس نال
 كر سلال اراب نمحا عيب لر اواو لم نبك رك رطل عرس ادرار زد ثد نينى كفو ادع

 ونال اعياد اى ديل والات وعسير يردك زروال ل كرس عو اد
 6 كا ةداذالإ كورولا ارا اوزيل ذارداد شا و الانلاوواواجب أدام سس

 ”مانلان نيك عال عيا هطنز لع عسا[ زا ياس رم خم اع ةر ار دعو نتف رك
 ليام هنن هبا يطور نبال وكر ارق ياىذلا ضد هداني كامري نضل ب
1010000010122 
 "وو نونو الاوامر اد حرا باننا ماذا رركادسأ لب رك مر 20 سبق
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0 انولإ ءافلاورلا لأ 0
للا 0000 

 و 

0 

 00 هة نادرو لعن 0 نورا سلم ف دوملا رار ايل نراعي ازعل لوجو

 ع از نكرر جف مسير لدم نركب السواط كر ف العا يسكر الابستو اور يلا

 0 نايتس رزان يصار و طف حلاو "اهرب رسأ باع س ودول ل ل ولا ني

 0 لا تير نر اون بكلرف غفار رعارا مرا 0اس نارك رع يسسأ و

 1 4110000 الا جارى سا عروس اردو لاو و ادعس "ريس رلو بن كرت عسا»

 كر ساب 100 عراف نيرا يدر الارك اوك ل بلا 0 و ةاناكرزكلتلو

 1 كل | ءاشلأوو اول أ بأ امر اه تب اشم ااا

 م اناا الابن ن انونركلا لتا اىرتاس ا 0 لاو نم رداد لير مسد ب راع «رصوملاو ايل

 32 اا نزولا نيف بثور ننال يملا يرانا ريس مب يال"
 ثان تنور ا اه ا بانا نبا نادال با نطولانذ فانز ؤطش و لاطتإع

 راسو ابا سل روب تارشرا ند ارو تالف باني ىو كوع نور زيك دلال كو و

 7 ربو زرعنا ناكن اع نما لاما رك لسكر لربارص كلو داما هدير

 رواتب هرينن 04, باور از ةرزؤم داتا او ةدوم اولا

 و نكد تطل نار نع عال اطمتسرو عاود راورلارالو اواسا غافلا رمز فونما و

 0 و يسال" ب باول ورعب عبس علم رداء ىزلاثعو دك قنا كيلو تشل
 وح يفاوو اوأ اولأاب أنور كتم زو ساس يباب يااا ليو ىرعلا
 رابرحباتا يشم رودي بلاإو 00 نا رم

 الرمل تون ا همك 76 كدر ا ّكأ نالعمدا و ىربز اشو درى صرب او

 ماد هاف ركض ردا مب_لخاستلا ا 'الياووارلا كان 2 نأو نبأ ًنارعلا دج عر
 01 مه داموا ما هش ار الا ؛ زاؤرزملا الز نلاؤشا] كال نجح

 47 انغ سوسو سي اد ل الن سوم عامر اان 287 0 4
 ثلو رو ىراولأإ !نرصا كو درر قودضد 27 كرز ست سس ىو نعآملدد ضوْغ

 رواسب دل نسل |كيرماهضيودوزرر | باد وي ىلا عساي ميسا 2 رذرلاو
 ركع طازنو / غ0 0 عوايل يكسو راما, صاد سرع ل ىود آل الانا

 00 سد اره سكب بحر 4 رسل الز نى نارا طر ل السر ناد رسال اصبري ببر د

 سَ 3 نا ارك ور ف رم لالا قع ىو ع نعود إي / زم اسوأ

 ابابا ادقال ور ولا موبار دم نم ابوس

 000 نسالك ردم ا عل كنار رسال ان( تققو تسل اردد نواس علا

 ل لينردوت يام بنك لباسا باسم ورش ويدعم ورام

 400607 ين اداب ندر سكون ل سات ساد كه ترم م نور نصاب الرول انجب



 رع 0 ءاكض ورسوم مزراب ينال ردس اع تا يل عرس الرع ارم ضد هل سرك
 لاير شع نروح اوردر عض يرد درع 200 2200 رار أ '/ لا

 موتا سيور ون» فا كرش 4 هلو ورى "باطل لس ما ا

 راع ف زمور باص مو زلة ك ضل نع الص شا ضو 2 0

 جلس وزر يستا ل الدرر لبا و كو ريل 0 0و اههاوأأ ا ور عكس ل

 ه ”ارلاىلا لا دك ما تمد مرر يعد عكار فيو زوامل اموال يبو علو لا
 رام طاو دريل اد وملون اولا رج مر 20101010 ازمات ادا يوما 7 لاو ا

 ارز نامل نبس كي مرسي وسر هلو 6 راؤفو قرح او ارهار داو 0

 ل كرام ياابن عيب وزنا نا ندع يدعم الر أر كغم ىسسكيلا تكرس
 ةارئؤو بير ادار يرن بمو 3 را ىلا ناموا دلو بعص مرار رغد كم ودلا_ع

 1- ماى نارا ن نادل زير نهيان الاسمي ناار بري زروصحمذ يد

 0 0 سارعو 2 رام ا يريدان يداي( تكاد ا 24 1 تاكل

 لي نردعس زب كلو“ نإ ةرميرس ل ادن ةطكؤو 0 سور ن يالا ازرار ند 6 7 درل نلت راؤوتنوا اندر

 كيور اشار ياا لذ نال صحاب راى اللسولا يؤ نر كا هارد بلر

 0 هر عديل ال الاخر لا أ راقص ورب سمكي را انو دور مسكو اسس لودلا

 فليب زوالا تهور” بدا يورو و ينو ددواد كا ئاذظووا_ تان

 5 دراما هلت نزسارلو ارم و شر الريال ااةوسل و وحشتو دا رص ادخال اع

 ارز زدنا ءرد/ ال حط اهشعا ( لردادل هلع النو است راو اان ىلع

 ببر اعوريكااولاو ةرشا اكو ن سكوس نت ال فعن اور 2 لذكر بزر و
 م مزاد ملام برر نادك راد رونار ناهس إن نت 20011 : يللمام ناك قدام

 يش رع نسل اعملو نلاع 201 وثم هاما اسعى ركع 1 اردلسر صان اهوسابإ و ىو نبأ

 او رس نزع الو هر وون ذف فال كج ضرار شإ //يز زول ر ذاع عض وسلل 2000

 ل تلم نواز ع تفرد نب نات 2 تسوس اع انجلاريبذ لدا

 كي يو عسر ان تاغمو وسي 000 راو [/سساهاعرأ ات وررب تنشوور اسدال رس ليل
 0 لاول ةعلا باردٍ تروا ا ايلاوء واول بايد راو مر الاول نر ترس ومسح
 ا اكاظ مو ب ار مدرع 4 هد كولا سم : دس رو مشمماز زل وسب فن كيسا زيد الدوس رولا لات

 راجل ى سن ىرإ و هر قدر و هر 7و اس عدت 0 رط قافالا اناعر ن 71 رو موت و

 4 وضعاف رب ناز ارو ودام ادع زوالا و لربي يمس رعبا و فدانا رج
 (الابك نارك وهو ذل ةرزلا يزيام ماذا هع لس قس لكسب

 دسم نسخ ناو وسور توات ازؤن لابد الة بمال ارز لولب
 مىعغ 0 20 ا 31 ل سا نفود واسلوب كاتنرد رب لا ىريفارج سرس يكولون ىح نت و

 0س



0 

 ا 0و 5 ا 9
 ارب ساو ىعم» لام د للبس يسر اعاد و صل لن ني ننا كلتا حي سي وت ررحسيوكر

 ٠ ان اوصلك رمد يرسل بساع اسر ءارش مدام ىو 4

 2 راو دش 0 37 رينجر د نبرصا نر سمو اذ ىورواولاوواروث لثاع

 لان تيفو ربا در غال هرم سو قرا طوارع راو عراك ار مس نمل اوركلا رص ارم

 0 نرسل“ قود هوو تي 12 :لورلاؤ الإ ل نك نر كيكات «ر سي ار

 مط هم 1111 هلابك تير شرف ووو نرخ

 0 1000 00 ا مار بر «نلوك اسم سعر مدن

 موهوب ادار تزال م فتحاو [ىربلام ءالامسا راض او

 ناك ذب ت لاو دش ار رت يذ ىف ب مس[ وم انرهلا مرق 0 ريما رار دبل

 ا وعن( يررر دهس نو و 0 رار

 تور ارامرغو صرالأر يغير وو ذاسإو رب بس لاو حس اديدخ رع 1ك لاهم 1 ”ي ها

 الازمان فر تاجا راهنت ا دبل تهدر ار عا ىرعرما ع
 ولا ارسلان الو فلوو كردفان شما تم دفنا سلو 1 0
 2و ايما ال 0 7 4-0 71100 اهو امر اكسس لول 0 امطير ل نقلا

 كابا توزر رتام د و اقوتو بؤ نسم ب رزال
 قسمها لكى د دوواد ناس ع فلا ثدع هزؤنو راب كر زجشردم ىرقلولافاد نسب

 ل الايداع ياش ند اراقب سبي نبق سا دافد ليسا
 يطال ل فاعف ةراواواعن اقاوم | هيدي يسرا ادد! سوا ذهن روش و
 0 هع ىلا[ ”مميشمازلا لماع او دام ردن ل زو ؤيكاولا ىر هلال كر وانا

 فان يلارعار او السل نار لاو نددت ار 1 اسي حك ديوب مدد يع "عر ماا“

 ُُل او تار ردسي نمل فور ردسي دادي سيور 270 اواو مب

 97 3 برس 0000 اد ورو عوج 1ث نوب ع 8 00 3

 0 رى زوو عاوا سك ور نط تاير ئارانر ل 'ضدور نسر حس
 0 دروب ارا ولو | لادأ سس اياب هبت يكل اد تدب“

 ا ساونا د ىنر ماي كى لاول ارح نب سقاس فار من سالو سد يبل ىلا. سل +
 2 1 اقدم زو تندر دوامات طع اموال ايان

 لا الفال مسلوب مجالا: ى لال ىلاولاعسد ل خس دس اوسامد ى اسال تسمو رالارلل
 ص 7 يفعريص ل سا ا نيد أ / ل روك 00 ربا غو ررلا

 م ار عتريس تان نود علا ى د نيمبلا) نرفالا ار ما مدنا ىلإ يس 'ىراش الشان

 صر كارم اشي 2 اور رادو و يسال ب تدب نر الئ اكن د 7 ا 7 را 0و 70

 ذهن كيك راض شف مسلك الث هه وزعلاط اهل م لج !ٍ 0007 2 زن وايف رن /



 511 متبل مو لرعا ب ولع ملام تسم مرر لت دبا اعط 7 0 للان ورمملا

 زو هد ننعم ناطق فلس ادعو 1و د سس ادد اولا جزع اسازعر سبل طززرإ ازم

 لوو 20101111110 اهب نع يصفر ل عمادلا اورمولا عيريصا لود زارا كيف ا

 0 "را: ممزسمأ هزار سلاع الدب بساع بل بردا جي نبسادبع

 , بس صوربلا ارق لا حرب 2غ رسل قنر سا 3 0 اهدا دلدل دل تيا يار كو عل ها ا#م

 1 00 نر 1121111100 /ناراوسل يبو رك سمادع سنار تشن البا

 000 تا اىرارادش هع يربو سلم بنا يكاد قرع ناد ثنو

 راو الو تناك دعا كود غال مع س و تعلاولأ ل ىرزالا دعسولاو يار ار ئيئرا سلا

 مور ةرئمو بزل للا الرسل ساس مدة او 8 سس الاعب ريق راك ولو 4“ دبس

 0 2 بز وتس دوسري

 0 امانا 20118 لالا ىدإإ عم ا 0 زال تالا ينو رولا ولا

 نرى 1 ظنت ل يال م اوك صدزبا زن ذيل
 0 السلا أولا عز هر سدر زار نابل نيام زاد 2

 2 1 200 )| سيوسولا حمال لدم سانام انى اك م سرمد اويل تبسم زم زملار احلا فاو هوك هلو

 اراد رباب يرد ىدم لير اسد انش 0 يرسخ ليز نس شرع إال
 0 ريواع امس اطلاأ 00 اوأأ رفد حرر زل صاد كرا

 'رترازدون اثرا بر نفق داب ىذلاببزبتعنس راوشساب نون زينل م 0 و

 منا ويس امارس لاف اهب شور مر سكر سرر
 للا 72 وو ارساو او عراز اننا مو قير الا ل رعب ل 75 كولا يع الا

 1/0101 "عك اوبر ابل ىلع تل درع سس رق اكو تعسر رك دفين “1 افمادرإ

 ادسنس كر فذ همكم هسعسرو ني لاذ كج حلا العا رضع

 32 0 زلم درر هو مقاتلات روما ازا ماولا مادو لف ثا طع
 لوط تعلا وحجر عصرا كفل اس اكسسوابسام ود منسم لاول تس ا: حس يدلنا
 0 ما حور بود ليسا ىل ني ايكو« شم ابا عس

 نب الس دالا داو د طالما 5 10 وسما و سوا 1

 0 جات وادعإؤ طاذل اتسم جا لا كا 17 رس مغا عاود ارش .ءاول إم بسد

 ل 2010 111110 ع ارعا نويل سبل دسس/ و
 دووم تر ىلا ةرجسيرٍت يش لك رماد دعو تيم اوأد اهيا نسل وع كرف

 © رفاولإإا لسماع ب طل ل ارلا زك قاو فلاالا اها ولا رولا كرف أول | 1م ؤؤو اظفاما

 4 لاا نا اء تتلو سسوس ]دس سرفر ولا ى لد رتوش لرط نو اسوم

 ل ولاواد نال( ىرعاو شوك توعبلان لف قال كبارا كريز ظاكود ل كدا



 طب ريل اشم قوما عيان بص إل تو نارا سر هن ياس
 ليك يفسر ردو اعلا زبون نطو دع رك ياا سو
 راس دس زي ووفر رات سصمدلا فلس رك سؤ اسمو اي ونس: رؤس
 اني عت وهب ن قطر كاوا نو فوك زم ويسار قرا طر زركمدن نا تم يد
0 
 عا ولالا تل نطل تمني اكو طباع ب نمط لارض أرادوا
 *«ةطم عكا لالعدجاس رسولا[ ذغاف ساق لير سالو دس ناررما ماكي مؤف حا شملا
 اراده نر مسوس فد طا !نسألاو رولان ارسلائاورربلا رماءاوس اناس د ىرافؤعبل رب تاون: مووت وسل وب لتر قا

 اصر طم فاسو ءو كهل ام مر طرمد ويسلم طي لشاب دا زها عالا ال نيس ندي
 ةالوجهرباارم انس ق رو ندرس نائبا رس رتل لا# رع نر
 با تفك ناكل نو ضرس ل ار نلامعركر لا ضو د نيسفنلا ل نركب ودعا

 ثنا ا فاس يب ع نا لة يبن كولر مليا نام
 0600 : دول ول | حلا نزلو دد رار يدع ىركرللا ءز او كداب 0

 ل ارش !ابالو نرعتم روم درجت و لاس رطل الا زل كو ارا انوكس مال نبا
 كالاو هد انارناامدر 9 صحا راسب كال ضوك سلو فار 1 نارسم_درورعث يلا

 الا جشرال اول بكا هوس ورحم دسم هابي تم كوتا فروا وزولا 9

 زب اراوو م ودنا نارا زدات دا رطب منعت ينل كا
 طل وزال وحاول لبو برك ين هت اولإ تس هموت ماسودك اذا طيس يب
 دول انف ل كرموز مو اصولس و امجد 1 / وس در نوع هام ةسأل / اصنع وك

 ماباورعرزولا يكس جالسا اودع اوور اجلال يم ١ نرد رو كادرارادلاجدب

 ل ايل نزار عدا هركو [ "سكيسس امدرفوإ ياو نيود دسك دوم ناك مسكر ان زورا
 يعول كا دهاو فورم سيئر فلازقد ل علا ىف نمو نسمي ل ناك يام ل بر

 2 ادسصصر نيس يش رم هانا اللا يرام وواجب
 لو بيك طرب قس سقوف ضر انرع اواو وإن تل
 البال نو وتس مس يوان نلوم تاررشي زفات بشرم يدهش ا
 تدر 0 تاوزمإ ارت ىو اهداف يتسن ورضا! الا ارا سيما ام يدي رسف ال

 لاثوغانا بينغ وتل شرعالا يدعو ايلا نائف نرخ مس/ذ لكن اكو يك ريرا
 لشرف لو تاق نا رار اث بركب نادي لاروزا بواب

 "غل صاولا عال عتبتيل ليد تر زاهي توفر عد
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 ]نيني عيش نمو ل ةلور طراولا, رمل نيم سلب! تعسف طع اولادي ير سبعا

 لا ب[ رس ردح رسما يروا عسر ن نيزك فلل نوسو د ثار اسا نال

 امر فوور قدرطلازدذلا نلمس اولا زنصاطدرع تيس رك اكو برا ورث سس
 رول رح ررو ى ىلا ناو أذ و اكدت ادانرفأم ولا را نراك

 ١ ادار ل و عطلار نيل درو نكسه اعد لي لودر اذاو تيكن كي اك رارارلا
 سور زراواوم ارح رو مَع ارو نابل 1 7 كور بيوخأ الصاد رؤر/ىرأ لول ارش ود

 7 4 ىراداول ارق كرك دعا حسرات ادرصا رو نحب دل بدم لورد 4و

 0 يافا ومار مادام نى[ ذأو لأ ىذا نيفادا يسكب شل نعي
 ولولا تييبرب سعال يركب سل رفتول اهم ن اهمصا ى قرع راو ن اننا ىا بسم ب نترلع للا

 9 تارا ا تسي ثلثا زاد اللدود تيفو | سارا تر باذضال دن ساطع
 1 7 زمانا ربط اليوناهرأذ كثراول 52007 !ينارادلل ارنب ئوسأب نفرد ارمرمو

 0 اول رداع نع دعست اعرال لاذع ا ىرها رس ارا ع لرفو ىدم/ كرس ١ 0 اع آ م

 سرك عرار ارم جت علو مسرع وراد ىلا تبسم الا مك دال عل
 دم نيمار قس طف اع هاو ناب ثفرول يرن ب ل ىرارلا ىراولا هرزو لرد سارح لاذ ب
 كيرا سر ذئاب اكوا معو تلو ذجحاو قاولا واع طورت نان نازي ف
 4 7 نسر ناو تأ زلال / لافروف نزيك ساس لوو !لكأ|ماع سد وسو سن

 ص ىو رار نركز ماع اهني كر ىسارث نيفيا يقرا بع عود عسر
 كش راو نوه زلط رأو ادا ناحسمالو ىر ونال نك 1 اك ركرسا ا لوبا لص را

 تلي ريتا وذ 7 3 95 عملا را لأ را را انماط ىرزعو تاور ال 7

 راع ننال شعل ندع لفل 1 02 لا ركن يي طا ادزصوخ تر افإ اه ةررل نوييجبأ للحبا

 آر الاى اهشيلادو ب سلو نفود ا هراد نيا ن كوانرا اسر ل !هراد نب ]سكب

 ل كراءانو لو منك كرماو لد الساز نوار تلال لة ةرادب وسير
 60 مابي او فلل ارا نركسو مارا كد زاوأ | نئار اهستسن -

 27 اهم نسر رو ون لعراذو تدق هوم فلا رن ضنا وراو ارا ل انو

 باور اكرداد نلبس كرشإل رجب و راند لذ كلا مدل  يرريسو لب باشر عجل ا ةكيوزاولا
 0 نبل /ث فانا كازو 1 راب عز اولا رغد لركؤلاد ازا ان؟يررتس هازال

 يع شرصوا زب ذولا علا يري يرن نكرم د لإاشنلاو مسكس عار بكمل
 سدا ةراطلار با ئيرعا نب نسم او ىف فلا اق نب عهاع نيس خي زرار رقد كاران [ لص نو
 1م نإ لع ب شسرصودار دور للم رع از 7 ركل 7 5 رلا نسي !أوواذولا»

 نارك رول و. 1ك ب نإ علال و نبرصا ءرسأ مر رلصيلا كيمو رود الو الرد عود 00

 9 تماس اد نسل لمس أو | يؤكل ايما نورد سلا لير غل زم



 لان راو 0 للقول او 0 ابرك لامع بسط يروون اووال رس 6

 ممم زدو تنكو نردص كرر او طاح ا بيطلع ئيادع ركود نيب ثانيا رك تاو نزلا
 تدور واوا لما رم رولا 3 : نرش نالرراا_تأولا (/[ هس تاو 0

 .لنايلال 6 ىروئالدلا ىلا خا سكن سوما هرم اج يلا را: للا نرارجو مهلا رس ني وسكى ود عزان
 لذ قسالا رفد قرامد ايلتس قرا ل وبر سم س عهتس الان ياو ىلإ اوبس بلا رار امد اساور 2

 لاعو نلمس لال عسر ةراعدا ون ئنس درو« رضاك شيلئدعساي ذئاب بس نيم بخان
 0000 را ارا بدنم لان نر ذع سيار

 قرط ظواد لالا نع نؤل لالا ادعم لالا وو 6 داو | زر ىروبدد نرغب 0

 1 واو ناد تشل ورانا اهؤو و 2 ار با 7 اعئدرغ ادا را رج
 نويل ني ىرعا يكرر وزراء دل حياد
 ير ئررو ل للمبني دعاس ركع ع ىود ما كاي عرزعلا ايل ذو اهم نم درطد زير
 لذ واس ورث ةطقررلا ندر إلا قدما فضة 01031012 عسر يعارو او للا
 رأوا غب لرب د و ذولا ليا زراؤدالا 0 'عرمالا نيو 77 ا را واضاف ناك( "يسن نصر

 لولرررا“ د أ وأ | نيك اذيرررمستا عير انوسس فكم اراك نأ ف راع نم ©
 د اولا ازد اولاوعسلر ىناوب و سملاف باير اتربا ل هملول مز ما درع ير ىكالرقلا ىدادل ابا مرملا

 علال هولا دال و زرع ذرعا (زئو اعل اىس بلا ينط ور رتل شبر نشاطي(
 لو ' كل رار ور زؤم_2 را نمل كك راها كي 27 مل ىراولاو نع اسس ثد
 111 ىداهندلا ضاع نر لزم نس سلاما وزولا كر اروم موبار قئالسملاو ريك

 رمل م نري كلر او يطساد ل سدس وعدا غل او رخو ى نسلم لس
 طال وساده ثور ندا ا طوالي براون كو تل ازغهور ىولاى زاد لازم يداولا

 ايدج ىيراياذمو هدو ربلا فا كراع نما بيكن عرور رادو سب نسب ثيراد
 هيطودمإ يولد اد لغاز رعم ارنا ني وسرال ودون زعل سخي ذ عائد تير يا ةرود
 لدار زيا اطولا يؤجر برس ادع نعمك درع نر نب ندي ئ نسل ربو لع باب
 0 اذعووبقل رع 44 رس]ر بخ لل يضارما / زم , 01 هش مورا مضلل ىدا» قا
 4 عاما ماس إم موا روم 7 0 نس انام [تراونا نين سول ةزاربا قرد رضاع 7

 تاك ساب ارش ير ودرس يسال در نزال داوإ فنار روس عسسل 7 2 مس 7 7
 تالا كس ذ فدتمال نو تاس نار ةوا ءادللازمأ نكن رم ارانب
 ً وبلا رسم اوديزورلاى دك ريلاى د عرف يدل يدلرلا كم راعي / نارام راسا 70 1 00

 3 لالالادلاد طول اسودالا رد .داولأ فذ وخاف وح 8 . وو نان ور زا 9

 3 0 دووم طرف رابلا بأ تاع وع الاعط دلو ئعودرلا لاي شلط ىؤارء صدذر إو زكك 7

 0 للشر ردا ؤشاولا بيسر او بيا يشل نورا با.
 الو اداوأ أ عدارلا 4-0 الد ذفافا ىو نرمي دمار اعنا نديلا مكر بح 0

 راي زس عنا ياتي رمش لاب 2270 درا وال م را 17 غل لا نمي ارنا
 هو ىو نتف ثا الر ايارود 2007 سل 9 707 ساو ذكورا راما
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 نر 7 وتلا
 : ١ 0

: 

 دل هانم كاس
الخال رسم نو كيلو بن وان سبعه سف ذفاع تو

 زل نبراس فت 

 000 لال ارحل. يضر ريس رع
زعل يرصد لو ينردصل رولر سناكور 100

 سداد ا هذ هج يسولاو 

ديئراصع روزي ىف سطل سك
 0 ا ني ا انا ى ا

لااا نير جرس دان د ف بصالاو : ا
 رو 

ووصل شل ناري دود
 3 لات 

0 1 2706 

 مما
عت ل ارطلا 2 1 ٠ 0 7

 ءا سكت ر
عض ةمدو دور

ردا ابى 
 .» 

 ن1 3 هى 7 ب سرق و ١
 .٠

. 4 

 ه يبلاو اتلااقدارلا بانماول 0

 نزع نايس يدراب نودع مذا 1100 0

 هاه زيزعىدد سرت لامس نرعتالاطماو بكير رو لا يك نع لدا
جى لو عش نس

ل د اسم اهوا, 
 هاذه 2 ا ٍ ير ا

 باكو يسارع يرعمم صلو او يفر ودلا مسك ندع اود نعي # 127

 فلوعلار ضن كوور
 باد نسا ؛ 2 ا

 0. لملف كرام: رصلأ وأ 0 بسس صاو ىلا مل هلا
ي اوادل ني بخ هب : ها 7 71 ١

نب شيما رس ادصزف نور ع
 طعس ود عشب 

0 لركن باد كرداددع سم السل سات ول او بول اف
00 1 

 رش رولا 2 لا الارهصم لرمهتلاد اعالي كرت نبا 1 7

 قران ننال عم عرب هلاو
000 

 داومور اولا لام 2 كر

لا لك روك نع يود بلل يوان اهلل لم مرلا ا
 نحيراع نو الارلاو دل نيص

 0 م نك وقرا ىف ف ن اكد ذاك انو رعرم ور الا لح رو ضر
ولا ءا قر ارسل اهثلو رمرلا 2 052 0 هيدا

 0 الم نكد ك

 ا ولا تفرع حن ادرك ماب ىف وكلا ئيوكذرض

ب رتطلاز زعم رد ثمك /فوع 9 /وررش ارمغ سلو هلو زوبر ال لكما
 

 هاد عمان راو قبعه اين يام 0
 اقرا وفدرورمعلا رح عقر باوند نان 00 ا

 اعلا رس ومو روبعلو او

ب بمال حافل نون ير قرف عر
 1 ردم با 0 اد 

 يورط مودا لاو ماب نوع اوم 20 00

 رماة وضر تظزدف حب اناا علب مضمار بة رتل اس
 ولا 056 : : سرا تاز هم اول لار ديلا

 أ 001 لل مو عيسم ا 0
 ومار رو زوااوب

ا 0 نرنلا زلال /
 نأ ل دلو مهل 

وال اغار الى رق سو يكل او رق 10 نا 0
 ا رواش 

 امرا رزصولاو ارا
 ٠ بيوفللا_رصول و نأ مه ياس | ثم ٠ لارا 0

وس اير لح رداو لاسأ/ ىف 0000
0 و كا نب_ا|يسأ م

 

 اكليل هيأ بسس نمش سمنان اج درو برئ ضفححاياو

 110111111111 عود عسكر اسال

 فوجئوا وأد ناب "ندم ضع الاطر ك ب 3 3 ئبا_ساطنب

 لا وللا 8 رز لارا نإ #لسبك وو ريهام فولد نوار اجبسسلاط نب

 10 ١
 لكلا نيرسارع لال هدب ا 1 تاب 3

00 رم او عسل مط بسكر همن
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 ندم

 . 0 ءوور اول ب روعلو نرسارم ل حس 00 1
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 3 ٠
 ميلا هلا راد و ىلا مخ هرج للام و د رمي 2

 هل ماس الار تال لوس هات
كاه) ار بلع بر سار كو ارلعى دا

 ولاعب 9 0 0 

 ار مال اشم عسر را 0 5 0 اولا
 راف | سسك

 تمار
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 م ِ

 ساشا م انوار اوه يئاولا ىلا, سماهر قلاب زار شرما نظن رهن دارا ا



 و

 207 د وتل لن اساطالمطعم لو ماس وسر وو ا و ير دار
 تال محل او داس هاف ث داع زعل سوس ل ف.ثيرماراب ده ىو نول ةلؤن هن لشد اذ
 3 7 ءرام/زصلو 7-5 20 اسيل 9 رس ينام اق رمد مول رار كوه 7

 2طن ردد تنال وز ني ارامل ترا ناضل روكا لق راند تعا
 1 للا مثث نيش كر ا نركسو نزلا ع لاك رطل 0

 ار الفطور رزان يكراذئ صنت مهاد ددعا حز عاو دفين رم نر مارلا

 هه اعمال نود جدال بيجيف ثمر ورا سوم لة ارد ل نع
 ربي الكاراتيه "ولاعب نركب ومال تحك دهاذ ل اند
 . تلد رؤيا نادم رار تيرا نام اب علب نأ اصح رادع
 ا رل رم اوئئش) نارك لا كربعمن رع نا سار ابو اراد رعت روم سرع

 رول نر هال يول نينو قرب متي او نعول ني ايس و ينال سك يوم
 راباتلواد ىرمرالا مسا لال وسور اعد سودع اساور نىك د دانا 1

 : !ترن مسا رومان و ىلاريد يو سون اك نإ_راقو نار نب فو ارع ووك اد 0

 ايو ووكلاوردريل ب تاو لع دع كم لى ارت نش كوم, ها نو كو زاب
 هولا وو ع انصربرلا بل ادرار عم ىلا وسسلوبعو زعبل م ذعر نهري ت ١
 200 ايبلشلا انب» رلاهريإلابارثؤرملار زنا ) # ضال را اانا مكركد ار بصل

 رز اقدر ىررلاوك ةراعو لو يرو وبر وعشر ردنا رقم انو بلا باو نسا بشرع
 ركل نعم يآ 000 77 زنا اعيلا 3 02 8-52 / نر سفو 3 يطلق ع

 سلا دع رك سلال از مارا وزر خثربو_اصئبعال ام الواط و

 ان فلا نعول علامك راجل اذ ثررص ريا سس سادس ز يور شل انور
 بر 1 لول / درس در و رمار تبلت ور رقرم نع شرم ضب لزماو ريوعو عيتسأ

 لاو اًسدعسا 02 ذو زازا با مشرع بواب ع ثررع »ول و اصر علال

 رن ارعرسقرا و 2 71 ! صراعا لارا مسكس 1 زور اوصل با رس

 : : 0 : طا ل ةدركل اربد تدعو تلا بوتر شموس ري
 راسا كلهه سواد اعا هرم هس جرد ثلا نس نر نكرر
 لود نوم موجب سمسم هزه نادم نوروز يسد وؤنعأو منذ ئيزرزعلاخانز

 نم : م رب اسر 12 ديما ياا سلا عا رسل مايد اسكو صو فو هاولرع اكو ور( ضعإ 77 / نس 2,200

 نيام وينو دلل دام( او فب يمت هاوس نور ب. |
 للا وعض نس رك ينعم طبظون وسر نمو ترسو
 اهلا عشنا رعب ىردورفداو عروى نيسأ كات لعّرتف ثناابم :/راع ور

 المليك رسام داس تيل يزور وفادي وعموم



 .٠ م 2 6 5 0 ا 00 7 8

 * وام جار طا نس مسن ذل يطال وسلب سلا دمر رشمو مجمد
 © اطيل زور يلو محشو السيو لو هس لاس كو بسمح ريس هس نتن
 4 د زب نزلا 11 را في اكول ايلا وكس يبدد لول
 0 شر دلال تراصاف ا ارا نمنع تكس حسنا كرمال ندعم ىف ترد نار
 , نر فروشسؤ او وسل 5 نبل سو م قلارلكى دا رس اج تسإما لح رو سم ا تح يربو

 را زوما طعس ! نير ع فلولا مآ مد هنوا ب امي راسو رح ني هرؤد ىلا لاربع ىو
 ماكر اسوا مامي 2 / 4 عر ئن إن لو ل 5 اربد نو تس لسدرعس هرزتور شفا «لرومسشماعا

 0 نة طرسا ايا نوكسون رداع تو ريلأ ماضل تنبع اد ورم أغا ااندس 0

 110 رداع ابرام نايتس رم ١ دس امارلا لقد انكم
 كورولا فص نعمل سسك اى فاتني ساما نب سك عل !بسيطما عشر دع

 0 تيكر نل | نب و ى دس نابك وماعاد صنع الركن ناسا غو نري يونس ع
 م رطل والريال سيل ارا لاو نب انكم ايلا نوكسمو نيا

 كو يسارا 4 فورم اربلا ارث يعل اس ب سكبعلا يديعا يس ابث را ناس الإ

 يعدد مههابسماو وعزا دبش برك د رق دك نري ذو ذالك لعد حيال اني شسدم
 هوو تلا ريس طع هلق يزل نام سلا ضياع مبيض ادؤف ازا
 0 ال1 سرزاوفو كه طوخ ايلا راسو نود ار م يلو سس ىسؤ

 يصاب تلي وك ركتادس سيما ب ارم ضعس مك رعد للا: نعل
 تطمن هدم ضد ىصرولا برع يسلم برقر سفاري ةرئ ايدل دركي نابع
 وو مار ةررسإأو الوعر مس زرق سا ورو قككووش روكي 3 صم نزيك مىور مسوس و 4

 0 "لذ هع ول نب اكو يلا وكم ناؤملا مع [نرل ا ءاسنرب
 ا ليه و ناسك ادلع اوس نيس/ تورو ببلا 2 رس رزرا 7 2و هع

 هللا اترك ن وثب عسر عفاف اعاد كارول خد نوعا
 لايران اهرتررباس الرب ضده اما 50 1 هما اا هسا دمع نير لاق ةرهانعب 78

 اهم نيف كو بست ئاو رو رو رتل طخ امر اذ سرع اكن )عشا هرب
 لولا دعامة 9س رع ع يرسارعذل وا ع
 رع ماترو قولا حطو روب ب[ مان فمان ان ذبل لودي رول اسمأ نوع
 راث 2 سس ا 2 ليد وطعن اع شم لعام مخل«! ناكود دبس روان كسو

 2 2 فعلا ب نرد ارمقرلاو ننس ابو 4 نرسل لب سمو ن رمال

 ل لدم ولا ع سابعا درع /ريرصصلا م بدبس هو تورس او رلعلا مسا 20010

 ل هو لرطلل و او سومر طلا كا نر را قسوم لع يركض سور /

 مسيو تنال لس /وولاو 4 لاو َس ّ نسدو يقرر ردد نط نيرو روحي مسكر ززجاص 57



 نافاطوت وسوف ذا يباب ر رمال شا يُسالاس ناظور كدا نو 8

 هد عدرا وسل كباوواد لادىد دش رجس سال نارك باوساعس رمز اهب تدعو

 كيمو رك دفق لرد لربك ءذ نراه ندد؛ بيس لعلم مع د
 1. وزطاكاوو م تامو ومد اين ركل اما نو دصدنوم وى هام تعم ماهل 'نبا#افو

 دوو مدام امال داوي اولا اذ اور وكنز غلا
 راع: نورد ارا سارح اف ان نادم نب تعفو هاواي ال انود ب حئ رع

 ساصاتيدرص هيرودس ول ورم هاش دزمرب_ىيذلا دب د
 ردرث ره هج و 77 نتج نمل ببتر كر 0 : 6

 يه رلوزمو منطاد نسبا نارين نادل ابن نبا نم
 .ااورع ناو طف نادم للا نيون يدوب شيل دلل يس انى دن لة احل رار اعم
 12 274 وزوال ازد رولا] الا( زفر اباد نسا س يق د ونبأ | سلا ردنا اناس 6

 اولا تفل ادعا ىر مالا كد نعت عريف اذئاو ذولا دب كر نووي اولا امبالا ضاع

 بل را جاف لسرايا لووول يطا نب ثيل ذظود ساطي يلا: ©
 هكا وارد وزر مذ يدش ليتل بلع نزل كالا ءاملاو نونلا ©

 طاطا بارو تسود حف يلا تعوم لا يو شو ىلع ةرك لا فانت
 / علا نس ”ررسار ولا لو ور 0 زاؤسالاوب 2 1, 3 ادع سرارمملا نس كور ؟ علم طل نأ

 روك ار دوا مذا نطو فرس[ تا كعك نيل رهاسسا بس تياروااوكا د ا داك ىلا
 ا اطوال دعس نر زخم وو ركل ندر دريد علا عوكل يتكسر ذو

 قيس يدوب حل اطعام احسان اردن لادن ب تين ىف عزوز
 ”ررادزغنر/ زعتر دارا نعود مزن دما نركب سبب شيب لو ينازل
 ولولا وكمل[ ربةرلاو هاو نويل كر | يل | 0 سرج رنس/
 عد رار انوىدد مو 3 نبات ادت 2207 تلاع هر نواس 27

 هدعس دس بارع ابغا قدالاش لس 1 بيك ا مالا و راسا 03 20 /

 كارل ادا ايسر عال لسان وكر ثان
 4 ةدرءامووددزبلا رسب نر, نركب اقص علاوي ن روس نك ودق وول سيرب

 مارب ضد ىو اق داصلالو لس مسك اال مهلا هدتلاب لة مؤف عسا عابر
 فشانا تب صارت كلاس, يتسم ديما هورؤص نو رهلس راي شارام

 04 لهدا دوا اوريو يانركسو نرد, لير نيلا 09سسرالف 0

 اوبال د ضد:
 بوت قم نق عيطعرسا ناك د نورد اسرع ا ىدادلا رووا رس رايدر ىضورفلا»

 .ةليىذؤ



 0 000 7 رم 3 فو سس ! نرد دن توت نفسو لو السل 9 7 6

 9 017 او لات لكك 70 الار 7 ارادر ملا نرك زان بكر روان

 . نوار 14 0 دياب تمايز 2 ربك مورا لزم ةربرارلا

 ها دو رولا بمولد روبل 72 "تاصر جس اسمو لل كد رولا ربات يح

 4/0 سيلا "امل زص وت نم جرف ول ياض ها

 لاس َك اني نر تب رج ادعو اديس موو
 1م 20 لاكي بدبس نر تشلاب 1 يلب نرنلااف بو ىو شلال ان
 0م 1 م14 رةسزوللات تنال ينص وعتسالا 0

 0 عظات رسام / هدب نول الوداد روب لان اهلا وكس نوما و2 ا كورلا

 قرشا اديان ايد زجج ىلع: لس دن عزل لدرس دقو نارزنلا سرنا رع
 اقرب ىراض الا دى ل / رت ور طلو رمل اهلا ليحار ولاوبا رم ثا داطم

 7 نا نست داق نر ل را نعود نك صم ماو زفر زا رك سماولا

 رح ناز وس سس سل رنا ضحي عدسس ل
 تاع بالو ضر لا ص و ضوه نحن د دور رزملا نا و كس نب /ركأاو بالا

 را بلو الشم نية دلو تنالو مسن »برا راف اها ألا كاع
 ا !وربلاو م” نر نان عنو واول اهلا مدرس رس 0 1م

 0 لوس طم او ارملا ع لسن سو مس/نر مشل 'رورلا ايدو ر اوس احس هدام عود

 0000 را لك سوال اطيودد ىلا ار او نسر سس/ ايد
 و 0 - م .ئطفرارلا] !| ىو انرودص ناك نازل زكا تف نرسل السكر فور للبول

 ما نسبا ن9 كمال الا دارلاو كس ريع ا بشرع زيلا حرف تس نيد ورعد
 070 اراد نيد اندست ىكا بكة يان علا اراء ورا ارك 2 , ىلا شووب لا

 ضار مللاو اجار هاو سمرا كرنك ىرطلاو ارنا لاس ن كارا انفورملا

 1 نكرر ادعو /و ىوقبل "م نرسابع مسيل ثم راو ايسو |وهل زلال كت ترو سرالأ

 رو را ارك لرب البلام قلاع تكن درا نير اهو اودع امن بى كفى تعلو ا ديا

 لا إع سنالو اسوراار صخر هادو و طورلا عد علل نمسك اعاد ٌرالارس ولاد

 ولج او ات يصوناا راو نول لالا ارس ملص وأ راو بدداروس
 است الرسمي سلاش تيار بان ثمر

 لاو نا شلع سو اوال ون ؛ بارق ان ور كر امد هركأذ دوم عبئا رطمو نع مدبب

 رزعلا ترصحرز عرفلا ل[ قتارص ذل وفوق ناكو رن ناعم ا لا ف ناصر نارسج
 0 0 ,وشلا وادعسر مر نعت او ىف فود تدل نكد ل

 يا ./ ةرشكلا نرش ينس سكك ن هن ضرباو ل تكلا و مام نكرم

٠ 
 ثلا
 ا
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 ةرملا ب : 0
 لل اورد نركسو نر كرسي !كن الراسب و ور نعت
 برام نردنلا بيا نقنب فلاب س/ لوول كيليدذ سم دش لاس
 7 رس لن عرج ُ اراد كايا ارزربام عزل مسكن ند 0

 نطور بعص ةوعشزب بك لم ند ني يرم ادم بستر ال قرب نع سلا عا ببعد رع
 راي لابس نا فود عسل زري نسما بنام
 هاتر ب ايزو رم زكا تل دندن وعش نع ودرس يدعى ادئكا

 كيوتل عمم ر عال م ل جتا لطلب ردا فرن اه عقد تشرك قريبا كب وا ىو حرع

 ميلان ناصع ب الع ذىدراعوقتالاطت تراك شاب ناك ضد لك
 اكان دن لدن: نب باودر سيب يسد ناهس
 6 ريش ل وسمو عسي رانك نبع ناني لاف نيرو وسن دوس
 ال هس مداد وف نجس! ص دعم هرب ار اصر ولكل رو اسلام هده يل لالا
 يوم مرا مسار نوفا ت فؤادي رادو زاد بل ضال مع
 لام ؛ىردلا ]ب بلا ناذنواو هرج زعل لست امد نتا و يال ووو لسد
 يس راو نورايعد دعس شو وبس 01011011 م لمدرب لرئوولا دا 9 نا

 ارز ويادط در مسرغ فسوف توسط مو د ىو امد شمري ور حسنت اغلا ىلع
 وناس اسمح /ىيدلا ناشر وريم نبى ان لامها عسولة ند را
 2 للمركز شعرنا كى ار !معرالقو لا تازم شرك اباد تلصلاوب
 ةرارلاثود هلا 2 زمام 5 رمالووج لال اسيل ١ منشن درك اللد هارت

 اكورد يروا تم يرمز ىو هع نرسم طعن لوكس ماوس ا
 قلو وسم ئيسسدؤ فاس امي نأ رو منقل ان مورس لباب هاو ع سو اش نكد از عزز رز درس عزب ناكل زحام رسوب
 ادار هد راراركور لا نرك هزم بكر يرهيشل] نا بيو د
 رطملا نوجا هرشازو ا رن اب بتاء لاسم رورلا و نما هكر! يل

 0 ا
 18 7 هرقل (ن * و تكساس نر ورواد نرفع و طارطلا اب

 1 د ف! دمت بولو ؟ 1 سير ادع” م يد نإ رنا

 2”/ ناب نهر عار نر عشوم ىزارا جسية ماعو ا و ندب ند زوم عنو قع
 يافا نركوهضاكررر تام عواد ىلا اد ماع نيد رزان يبو رت سال
 كيوفورم اكورد شيكو ار نير ىنارلوسيلدا ل معاد لرددلا رك «رراطل نيكي عاوفاو
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 0. وأم ونلا ىدوز فرب زوون نري رعسضتزب ط ىرد ل ثراضعمو ناس زعانف
 نسلم غسلاووعووم فلا سك بو ولازم ذ» اهلا يذو فلالا دع ياش ولا روكسي نرمين

 ل مرر تاع: شرم تأ رع اذاكر مسار اوشا لب ستر
 كيا شرار نيس لح حسمت ودرب هك ديف لا وع اونلا سيكا رولا ذم ور للا
 كالو م اعتطنو خيوشلاروا ئاههصاوز لاو قرع للص سير م ضال احر ذب ظل راو ذيش
 .الاتو ةدلم نيالا لباسم! داع ركببر هرصا ورز دا ؤعأل نكت زبص ديسك ا شجي ينمذلو
 نيت اه ىود«ذر الا دور دم ورعزماو اسوة رس طرفا
 234 امو طلال ود الرس رج سرلشولاو دور ورع وعلا سب ادخن نينار شير داد اسي ا

 0 ا !نركمي وبلا ٍس فرو ا دور رق تدر جلراو رم وسلو لم 1 و

 ديون بر يفلاو ذل نجي نصار اتسم سرت رهلاولا تب الا زر كارد
 4 ةيعلو اسيل لاما الي سايس تاارسرر يسون لن اعرع رع
 طا مهما ست اكلم لرب نادرا متو بج تاكو ةصادعإنم
 هاربا فاد الس وزنالاد نوم لوا ناوين بلارا بكرنركبلا م[ ضم ف
 علرماو ام يلا ورو ورع سون فك امإإ 5 ول سبا اة شرس لك لاذر وب شمسك تل
 4 زوما رطل فما نيد ندم ارث نيل صر ضن دس ارع كرار انو
 لولا دع ىددهرسو ركاز يلائم فراق ا نارا ننرب لمس خس دن ساكو
 نرحب د شرع فرع ان ساطع هوما قران فس أوان: نسي وتو كتل
 الزل رويل مني ةزمب ناين اهط شادو فد دلل ا نزله جى زلازل نا كم 9 تار ىلا نوكسيوزولاين نزلا مبكر ملأ جتكاتددح نمي نيود ىذه اج
 سي او قرم انرمسك رم ارعذع ىود لتس نورا ندير معد نارا الش مت

 © اة نرماظ نيرصاريو اهم ن ثنا جزم دق م ورنا سك دوارلا ذاق دنس غب ليتل
 كرا ثراولع برهان مسمار حس ولا طلاع ولاا * انس زلازل فرصا
 0 نركب زمدلا ةدواولاو ىلا عد نونا مم تييمرد و انبلا ءاهلاو نونلا ثياب
 9-5 / مرر اسأوتو تش الر 0 - 0 هما ارلا'ث1 قو نزلا
 2 او دال اند احلا اولرع اهربو ١ حرب امل ل قلن 7م مدس امرلان اسيل مايا را

 دكار يحسلرؤ جس رم اكد لا قارولاسن اربع دب نرحل را نأ "إيلا صو يح نم
 و 2000 اوزواهبلاربك 3 نس لىتع اولاد دا اعيرسوج ذا وذ 4 'ىرع يرس اكوا وباقى در

 67 و 57 0 نا زرع 4 هل ارمصاو انندصكو ورو ارك ضرس ق 2 يسم 'لرك

 نو قرار دعلا نب لام نفرد نادم دع يسال !١ عع تسفر ع ىو لا ىكئ رص اردو
 طارت ل 3 اره ارا نإ ص تشو ا ماو حام نرعا نيس ارسم حم رمح اهلا ان ملم
 تور هيو سمارت نمل و دثو اهبل امو ند ميلاف تب اصلا نمو امه ثرصو ن اههردق



 لاوس او دب ماين طلو راج ساو زك ف سد رئي ء ينو تاي را
 ٠ . ٠ 7 . م 5 2 م

 نيش نك عزي ؤوارلا ىلع نال نإ عده ىلا
 تود, تدان. يل فذ ندور وتناول نير ارب ىدع نيس يسد ١ نسي

 / ل 5 5 55 2 2 1 ٠ ٠

 سفادعوراوةزجا ما هريسمب يراد رمل نا ورع ىلا ني ناهد باف نإ
 تدع نابل رم ترملا ب لطفى بسلا فلا ل نر ر اوس خس ادن برع لب نب

 00 و 3 ا 0 ُ
 4 مفاعل عك دورولا نكس 71 ريال: أيدل أ بص للا ولم م ولا 0

 تاو تادرس اىظو انادعو اهرذ نضفلا انو مارب سطور يد عاى * ناهد ىلا لبس هج ولا
 ردو الونيس وهم رطب ىلع ب مس علا( فل نم داب ميريل م تسب ل اربد حسو عسل اعلا « رولا زو اب دك راجح تلو دعب
 تدع رباب ارو . 07 راما دعس نايقور اكن رسرلاو ىردرلاى علا ل امض يركع

 -ث رع 0 : . ٠ ب 0 ! : 1 ١

 مر تيوب أسفر سس اركر نريد لشتب لل رفعشتخ ادا ل4 | لسسؤ لوم 0

 "لون نطلع نا ع .ٍ كر ركون ىلا تمل ملا لادن واد قلوواولا ركل نزع
 نا ك ادم ئرو علام نشلاوا يرلاب الأب "وس فيلاروول امال افك لري زيلار ارد اعد سفر كدا

 يبه ه»و كروز ل "بالحر توما لاند أب مت ياي مالي شئارع

 وادع نبك رك هفت ادم عيسزتد ىرط عنو صاعد ايو ىزمجلاب ريحني ا
 وعملا البو نبضك رونسركودلار سوبززلام «الد ين منك تسود
 نار لست رف وااو 01ش ن اربيل ظر تس ا ئدؤرلا ناس لك سى لاستلام
 ٠ 5 1 يآ 02 يآ ٠ 7 .و4 ه - 5 2” 2 / بأ 7

 كيلا ط رك رك تدين ارفل ناك ساو عزا ]هز نور مدا غانم 'لرعلا
 العلوى مسكرا نحترباو ري اهلرا عسي سطس والا ى داع درعتسس ا رق عمل يافا نيرا
 راذم لا ىرر نو اسرقرف كى دووملاوجوعلا فقل خرب يديد نت كرس اربع يئن هما ديد ميريك
 ىلال رع ريح ىو دما هيحيل او ىرؤزملا نارخاع معا شيل لل د ىل علام[ هر وكل 1د رسما

 ةدقالو تراعى الارق ناكد بيطخنا ىزدخس/ سناب كى در عصنتو نب طفلا عبرا رك
 07 فرس انكار ارم اتوو رز دز دقزلا يروون اع نيرل_ةسيفلاوأو "8 سس
 000 وا بسن( داكن ل بوتس س1 0 2 ا 0 رت ع 5 ماو يقرا و ئخسملا ندا من فلا 5 اعلا ف بس ترسل نب

 ا تعادل عدوارلان راسو نوبل بكر شوب | اكد دوف ادارسي لرجال ىلايناعا ني 0

 كارلا سو ضرر ى تومان ادخار الك لسا هلت روف لات:
 وأولا نوكلو ويلا 1 هولا رب ينو علو ارسم ال عمرك قد سري يرار بينا ع © ل ا يا هي عطينا ارو ىو عزف ىزارلا سو

 اسس درسا ىرززء ولو م عر ىلا زب روزي ني لل نيف نط
 4 0 اب ىيد قاولاد ساروا وصولا برك ا سئ (مارترنا

 000 ل تعانق راف واليا لردع
 لارلا زير سونا عة تعمل" كازا اراولا كرت كونل |. قيط» ىف يشل ه
 1 0 / 0 "5! ناحل مل 0 0

 ( ردنا اغرط ندحارااك كعارنوا دا هرمز يمول تيكا جملا



 كرولا نى 10 اع سس لوو لامجسا يوك اريشولا اهيسارأ ياكراكرتام
 6 كيلا [ةانس مولا لبر 0 ا و

 هرمز دفين كارلا فطار دالانركسم نزاع
 7 اةزكمل لن قردان الكور ناو يب مكمن نتف سارق سول ناد كنان ما شرا

 00 ا عالما تفداك جاف سلس نو :وزنافر طعس ا 7 7
 لأر لو علوا اجار يلراو ار سمع ىف دلو ضرر نا عسكر يجرد اولا عرف ذى ود ى اللا مس

 را لارا ناار لل هديت نم 4 كلا وبيلا سلجم 0
 نعرف 00 دات مرسول تعم مرو رس اور ىلا رقي رك

 609: و "نوتيلا ه1 سس دلال سك ند اعنرار

 ل داود بزمان يتزاوسد تلا تيم اور تعد
 برسوم 1 زرطل ىلا وود عصب بنوخل جر 222 06 0 0 ل

 2و لس لوداوإ تام هرج تا اع دو تت اسال هرط رس اقر سرا معل

 قلك نر لاوزو دع رع نحول ويلا لع اكو ار صوتي رفشعم عفر سو ال وكر ىباهني
 0 كنز رزوسو ماب سرع ز وى تيا ودان ان لراقبض ايوا

 2 ا ليس ل ةم كاس عر / اوساب بشساللا قف او ررعلا ل اسزلا/نيعأ نب

 دان تيتو متكرارؤا رمت و روسو تناوب باب عرايا

 0 7 100 0 تاجا هراصو» اسما [يشسوملا 0" ةنسبلا

 ٌ 7 0000 لا ىلا بوب اندم" لطب هير 0 ئسر لاسم

 00 نراه دمر نفاع ل 4-1 ال اورد اروع بنك ادشرلا حشمم نايف
 امر امرا كيسي رسول كيم :
 1 0 ليسأ يشسدعواذل لع انام وسل ]را فاكر 00
 1 07 7 41 يرصاد ىرطخا / انددإ رو اهرابولا حسا نير حا 1 اهفلالا

 / 7000 100 00 اكابر وس علا رك نوعه در مسالا ذوق
 كلو 0-1 يضخ رمولار يسيل ايس اور 220100 ل ارولا سونا

 0117 اما ثدى رولي باريس ل امرا :لعلا يولع
 000700 ايو ال نرسم رالط 7 ردا نسر م/م
 60 6 مولا م ةاووارا ناصع للشكل مدس تا اهنا

 ل 37 5 أمل ادل ارو 0 ل دمار لا

 أ 7 0م 4 اولا ل فاران ىرذل م ردالملا كروت بام هؤما نمسا ار ابك

 لد نا 1 لطالما واد مارال رشم 1100

 ارسطو 2 رانا سولار نون اد نرسارمز سيت نما ظ وده صورو ا

4 

0 



 نول نارا نب تفكر جك ارد بح ضي ير ذو« سيئر
 هلل, يفض درست نعى مرفوع ب نسب كف لع سيكو لاا غلا
 وطول ران كالردس رشا ذر رطلاو سلا تيسير ن نع ذ فرد 00و عتمه

 ايلا هيرو راك نري نموعو سنت ادت مزمل ريس زك انس زل عقود ادار كسي نزلا
 دع لس ئوزرصاىب اب كلذ رو ١ 7 يلا سلوا سببو ديد نمره ا ولاده نريعارعاربا

 موو تخول باك بدع دد اه نكس نط ى دركي نبا هير اوى ئب عنا
 انباببسمو ضرع ضم نئو حته نول نب دع اولا بسحر ياو انتم
 وزد ركسو نونا ماكر مورلا تل ارواب اذعئور اودي صاد كا
 ولاد صاج وت ورز تلو سك زعموا تسمم زلال لام
 متلواع ىدد ذل مل بس ىر هر ادبج رج عبس, و مج ئيورومل الر الا بدنا ياك يدا
 4ك وسلا مو رونلاسب اريع وك نرسم ادي اورو لم عمر 17 َّئ ارسل ثراداع لنرساتسم

 راكذا لو با لس ل ستان ب شاد لامر مس حل ع نورس ايا درصبلاب عمس وزر كو زول دع
 قطو مك وزع اكردونل | نورك رويال داكرارعشماثراولارمبرسا تع 0

 2س ار صلب نمو تارارابب صرع شمسو ا راكع هدلر/وزؤنلا] ارسم زبو الار منرمملا
 رص دوش رلور 51 "نو يرون و 3 ىلع رك ْئ عب اور ولا )11 راب رو

 نصا نيون نسا عرب وماتلاد رزان باد بركان باد ىيزما تدار [آو
 راك رع عودا وطن مسكرب وعلا سبلت ) عائد ري اكرذلاىروارلا داداه يمأ *

 00 لمتلررالاك سه رغما ة"ا هس الاد تورز لدا" ها فمو هل وللا
 نإ رى سوف عا 1700 ورشا ف اير ابك ناري عسل ا ندصر نرصاولانرعا نى ديلا

 نإ ىدبل ماسر كيرا لور اراك اعا رسل الركن نار اقوى ا ىرؤملارسلا بم
 ا ذوو اجبار 4 0 رس ادعو ذر نا ذك ودد بسيون نسل يشير ىسين

 4 رن 2 َن ادبعرضميئرنحاو عسر كى ودق لاى رلاوسمو اني سارمك ب عوارع

 ' 27 امد ئدرمل' بسر نريده ابك حبني رجارع اهانإ عم ىرومل "نزح لاهي يرصا

 "قام لازم بوستر ف وو زلال ا ل ئكد دار سر السبر مغ ا اك

 تكرس بف حو سم كبر ىو نفصل كرمال 'مر رز ماريا كن لوك
 يس” ياسو بكا نب ماع تدم ىرونلا يسرد ارك رصاى رول سيو باو ضر فو جد

 : نيل نع ثعسرب ع رص ويكند ورجال اىرش)/نؤرملا ةزييرو عزو تن سوبا ع شمدص
 النعش دعوا را يمثل ريحا يربح رن ريرعمشبو او سادس باش سم
 نامت يرجان لساردع سما 0 تا زورا دايت ىلا ضارب يسوع اردو يويبلا

 هدايا زونلا رفا سسؤدلا عمر رو ىززلا بوبا رتو تظفالرلا ادا إذ 0
 رولا لرب اذا طلو ضلال نع مدعوما باو رجول ارادوا وكسر نزلا
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 ملي لو
 سود نر 27 اف ارعولا سلس الزم ل اعرمو ىلإ هةر ن سلاسل

 تورز هركرد يم يركع نيئرعأ واكو رس را كا نول ص ورك ارم عما , كيرف / طال 2 دعو

 0 تيا ادن ل وتل ا 0 وزعاوج ا يزود تيل زيتاد مسكر لوك

 ا اردو زود 1 جاسم (انرع رمل اومد ناو وسام وملاو دج ىل هتك هذ

 لوسي فاطم لارملاو يسم نزلا د( انك صو ارسل 2

 3 لو ريا ) سس مد يلج ا نمد وب ام ايلا رص ناي الاد مس ١ ل وعسر نود 000

 ىل كلو يمي لعنفىدد نلسلا كيلاشنما اساس ع ماوولا نارا للملا ع ا دمسُوررز
 )م 7 رع 0 ت نيركيررعار ببسي كب تائول#لا نب شل /تل تلا ادع ير ان دو

 الس لدنك 1 ىلع اي (يرل 3 يسارع اهمتستئ داوم نرسارس ثرع وف لاس بخ

 طماع نويل ىدع سا اى دريل انتسااكرسإلا نير كش سونا تروا را يعسم
 كورركسد نسما امن ناك بج نكرر كتل روسو عسا 2 ارو ويس

 كول سا مانو نهال الل يح بسلا نيدرشا د يرد و يلع سي رم اسما

 0 2077 بار غرار نكن نم نى ذاءاجنمل 0 رسما ماذا
 يعاب مسكر نرغار !(لركسئاوبا ينم ار 0 00 اءاعول ى رع علام! زكا

 ريحا ىرعا درو ا سود ربكسو / | سس لع ريحا 7 ارا عم ىر ْئلاىو ا اعربلا

 8 و والا نكس 1 ا نع زووسزنسجل طر و واذول للف اها, قولا
 ب ةنانركر ابك[ تكا نركب كوس مرصد يسترد نساسسم عزل تشاو
 06 هرم طخ او اردئالماف لاف عسل! و لم وتلا عا سن نحوس دعا سس نلب

 داو ىلع رجلا ملا نم بخير حارسا اعذم عحو او فم” رص أ طلو

 -ةئارعب مرو تمولا نيرغانمو رك اولا عال ىو د امر ىرارا حبسا بش لك نردصا

 و والاد اولا مارب داتا را درصإ و وراد_-س اكو اماوسرعاجو سبا

 الاون قرب سرا تكول مج يدك بلس و بيلا مالا ص كلا هاو

 ساد ' نر يرعى دل زوو ىلا يس رجلان نزع ساب اعلق 31 بط
 يروق برزامكلل ب نو نحس را راو قس اسس عش رتوالو كالو

 <نفيشارا 57 امرزصو ةداد تاكو تسيل لبا نرد رم عذابا ى 7 2 07

 90 0 اداريا نان نب ابها ./ارلاو د0! سس نور شم
 0 07/0 بامر سا نيا ننس نما
 لوما ةتيز «زفوو فنبإ لن دز وارأ تام هددوا خود ونازل نب

 راو ىردش ارب يعل دك او هاا عيب نزل زجا يعي اعلا نص اهم ناك مول اكن نحن ب

 يبت دو دل ردساركوب از رواك يجن ل عاملا ب م زب فتنس

 "عرار فلولا سرح حاس سنو دنع حابب يد ايف ىف نسايم نرعنم[ورو منسم



 انا ميم

 2210 بل دو اوبن ليال دحارر مسكر سر ذي نسب 0

 رافي اتسم زو ززو اس ضرس بوكر
 باتا تاج ادد سئ سس ور ىرلا طوع ناك مما منك غلا كنب زا ١ لبنت

 اكلربانا يئس خيتو د روما يفد ىو الاسرع سف الاد سس ا

 "بالا ةئدد درا سير مزاع ل اع درة طور هس ليسو دسار ا
 فاما اء داس نا زعى در عسسل يسر اد سورا هانم
 از يلنسادعو سيول حاجا وكلا ت شا ثيل ايبا: ينيب
 ل لور( ضلعي فاو رات لإ ابك اكىذلا مدري لف ناديا

 تصاوير حاج مودم ىلالا لاو بر ئورر طيش« توك زنود
 ئبلثر نسم د1 ىكد دبا ل رمعو سنتا هرم لوك راب كسور لظاو
 نار دكد راسا عار نسر ىذا لك اعلا يد علا يلولا ماد
 274 الا اول تعدرط زوايا نركس عل نوما بيل شب: ني نص تادلزع
 نسأل زر تاو امون ديبار ملئ ر نركب كو دديفلا
 تفرط رو 20000 5 يس زو هزغووم ناوي كو ان #ثسدعو كلارا ا قطقرارلا

 راسي نحمر حب# لذ ل قنوع مو اس نب نعل لاوب سارع نون سد يول
 رسولا نيس معن مر شارع نار طلال قود حسو را عابد بتل دانبلاو

 ولو تونلا بس ار زمنا همر مم نسير سادي عيب رو ملا سدو ©
 لومار ررعس منال لان اعتسوو اولا عم ىلا 74 / دوار ايدل نود ضبا ون اوه

 0 ْن ودوكلا دور يطرد ل صبرا تزلورسا رم ايلا ريدا زيبرا 84
 لو لاو اولا وو نايل 1 ويلا انعسو نر مروا ندع ى ود اتم ىلا يردمسا ع ١

0 000 0 
 امتي خاىو للان نسوي وع قرعة و ارت هرب روسو مانا ن انا قنلا اه 0 1

 راب ودرب هازال يول سكرات ذيل ىداررلا ما ارقد س اذ
 ذايب ص سر سرك عسا طف لا ىحيسيو لارج نب كر اريعر عسل زع وا دمسيو لاس طخ نب
 يجينا طاح سواك يراد عسمل عوير ملاندعا يدك كلا
 | هلسسم هذج اخ اهفوف دم: وونملا» اا وإن "رجم ىل وكسر «دعوم ار يا وو نيشوا نونلا
 زلات لا تبون لج سكبولا نوع نب نيسأ ل نس جإ ا دارا مسرد تك
 ”ادع نبع نوصل عدس اوبس بي ودص اال سم لاى ود انيفاد برعم اكوا بسلا |

 لول او ىرب ذ لا مسكت لا قرلاكو لاذع ىدد لسلاح نيس !ديعابا!صرو الوم ب
 رب ىذو ءالوو لو سس الو تال الح ا نمسك او قيوتلا مسرب او رح ليلا

 نونو ولا هع للا ادلاو هرصوملا باو نامل نب احر نموا اعنا نم دس

0 



569 

 ىلا
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 © تل عرمان نزعل درو امس عل ارا ( 21 لد ميو نول "عم يول ديب هارد نع
 هع رمل ١اس رار سدطد سدس نري دج ترا ب

 همس هانا منكن لاو د صم ب نر

 ميكي سا را 2 راسم اسمو هلو 2 3 نكد رع تاع 0لرع ا ولا ( 6 1 ٠ : .٠ ١ 0 8 7 ٠ .٠

 بسم » لسنا 77 سس رو وسنن ىدد تبث سم وو يه انى
 نسما الار رب اهلل وقد رعل نم عرج امل اننا طسيررلا نرمليلعن رو طم ا

 نرخ انف اشرف رك اصتمسُلاوهدين مارا يشل اذطا للبن زا
 درا بأ ار بي لن هزاز شمر 2 طرد 32 مرعى رر

 ]سر را نيررشسبل تو دنس نزلا منعزل وعسى نار ردعسلب#كا
 7 اكريلا مرصد م عرفا 24 نكمل الدسم لود ب عرم واهل ةليكالزءاشلا

 58 ناو ذا ارسلك كار يسن ذل نم وع رحسم
 0 ون دن سال ورم ذ فمر خر ماع ارا سن مسن ابك -
 0 منام عازل" #أ لويس 1
 ظل لا ازور نر روو ارسم هك يف لاكو مس وزار ز تلاد لسبب
 ارحبو ىلع ْ 7 كس همس ءدسو مجوز نس تلاد لكي نرش

 دما ةلرميسلا كما تا لير كير طم صلو لاما قو
 دقو وسرد ىد ىو م دالورضرفد نطل رات تاجر ني ورسام الأم ل ىلا
 ل تلف كلذ تنكر ل ان كن لعدد تلقا ذ ( نوي ة يسيل نورا صرع بتكالإتفور

 نك اما تف ملدا ناسا ل لف سيف اركز امان اشوا ريا فلكل شعل تعبنا نا

 لمت ررتس «ئلماو تار ريشا بف ير 7 الامد يسم خر ارماترلو كرس 17

 74/ باه كاتردح فىر تلال فرس تخوم او لذا لاقسام
 هم شنان رسال 4 لورسدشلا نان مير اد و /نافثردعلااليمالا_م نال عرع سرد

 حل يضلل هور يش اشفس مدمس اب شن لازلنا مسارب ملون و انما
 قييلازو نكوتد لع شفا فرجت رك مو كلر ف لضعلا شد اسيد زا
 ر تسلا يراركولادجورلا_].ساو دعا ضعباو سمعو زعلان زب الار لاا زا ارنا

 فينو ل نارا يندد فيا عسسل يفئ ثا يخيل عال اشواط
 ايد رينو حلاقه كو ذمتك طفلا رسلان ادع را لك اتا يلا وحلا
 0 النا ين تكس الارتجال نفر فو يرحل انيك دلال تسر ل
 0 طمس ذم فروا" راو تدوس تس ولع غف الت فو

 نرد رلا_ذيرلوم رقد ن ليل ىلاتسكمب نوذلا لاو دعوا رامات كاوكاو نزيل يذل

 ليوم نعزي صعاب او لرد نت ادعوا ةزواارلا هيرو لارج دع ىنسونم
 ا الح لد لك : خم نسا مو دفان مسلوب اند ركع تود



 | ا جليا در تيد كيو ئابصاب نيطس نب

 هارااثنبأ دئحا ىبوفعي ىو ان لصا ايلا ديدامملادتانفثل ا نع

 اةيفايه لاتب ىف شو دلا اي نيدفكللا قاسودل اريشكنب
 دال قكورب ىركدا ناسييكنيداحد ايبا سيفلا دبعنماسهال

 وخلو او يئارصلا م ىحم نب ناو_مدتع ىودد باطيتا نبا وع نع

 ةيكيو رع عيدا نيداين نككو دب ىركلا يرعبلا كيييرب اين
 تناول نبال انتر عيل نب لمكو ليدل لبع نب ني اونحا |
 ره كائن دتعدتلاس دةتلاشلا ةلاحيلا ىلإ دنع ن حمم

 يلا يش ى وما نحب نام لرمي إو نيوملا جس إب ةف
 0 هينا م اعد
 داعم يدع متل ةرامم مه لنا نم نوطب

 بح سعره ىلا هليحا ىيدادلا عيفطم 0 0

 وركن ة جيد رو هلم قس ايا مو هيلع ارا معمسا
 0 مهمل 0-1 امبنبدوعش نشوب

 نب ةدانم سازب ني الابا ىف ىبيبح ال كلم دنا نا

 نلإاهرحب :ىعلالأللاو م ماى وللا 0 ل أر ازندابا
 ىلا مرسلا ده ىدعاما دامزحا ند نمل اب ةلدحوملاراتلاو

 ندب إ نعجل مخ او ااهسر واسببب هل خخ د >ا ذم

 كبسر ىفسا | نسوي نبى محا عمس يسرنا سي اىيملارع
 0 ثاظفاحلا ذعو ان هك لاو دنع سو ر راهسزب

 نيل نطكيني زر كل طعم إو سوباسيب اال نس
 00 | دبر, ثري مس هيسير,وب اسيل ا مدادا لولا

 تام نؤفنملا نتج نر هلأ و ةتعكود ايضارفاو ىكتحاارامع

 ر هلا لبعتب ص مح بدرح ا نب نيس دعيبإو من | «ةنسقف

 طعم نار اروع مسرور لما نمر اصنالا بوم يد ابا نهلا

 فديت نبش ا هنعكود الحب نمل عرسحت
 :ننل م١1 2تسىق ىو ا ندعمشفاىاد
 توفل ءاجلااهرع 520 اونو خاب

 م : بيت نسوق ىناي دخولا ٌميشلا ونه نوياج زا ىتنخ نم

 اقا/ذ لها نس ىدابارهلأ ن ليز اهبل ةيسشل اب دومهشملاو

 لعمال ههالجوا هنععوردارؤب هنعتتكى دو و ول اماه نبل خزع



 -ةيبيش معو و رعن.ن سكلى وكل | بيح نب يعريمعادا د

 تتسرب خفاشم ى ظفاكل يلعن ببدننا دبعررحا وبا هنع ير ر ةعاجج
 يدالخلا ظؤافل نلظملا نا نيحتيسكلوب اون دل طسال ا ةذ اوعىلإ نء.
 ه ”فاوسكو كمل عنب ع دس يأر نم سس تام و مهوبع

 ليبكن هلا دبع نب دبحتنب كالا دبعنب د يلولا سابع اخدت ولع
 وصفحورثلا دحا نب كدي مضوي ل سابعب نوعي يللاوملا نم قف اهلا

 .فاكلا ون وم) باب++ ءةنسكل عيبب مهيشساو خد
 0 اهنا فد :ةطوشنملا ءالا 5 و فاكل او نمل | خب يوبلالا

 ايركرىبأ اهلس اراهتب تسرق نم ةيرْرَ هو نومكت ىلا هتبشبل ! لذه نؤيد ١
 لها نمن اكو بكس | يدنركيبلافدالالا نيعالا نب عج نبى د
 ممل ةئنصم بكه ل و باذكب حاصوه و نوبكل ةيبرو نكس و دنمكيب
 اهقنل سدا اول م_ةاعلا ىلا لاحد هل عوببلاو كسانمملا و «ولصلاو
 ةنووماباو حاول نب ميكو و ناوزغن ل يسضنن برو ةنيبعنب ينس
 /الاللور اذ !لييعم- أ نبل مح دنع ىو د نيندوكك بيضا ماناحزب, ليكن
 له معج س ابجلا باو مهويعو ساعت, فلخو لسصعاو ثب هدا ديبسعو

 دقيحاأو معبر حا هثنب يلإ نير ضدح يراغيلا ايوبكعلا بسم اكان
 ىكيوبإ ةنعىور اههرينعو يربط ارطمن,ثسوو نبل مها دبعؤاو

 دججانب نجلا دبع بلع زبوىملا لازهتد | هلل دبع نبل ابحا تبهنأدبع
 ه اهحاقد تاكا نوكسو نويل | منب وفك أ ةفئبطلاو كال ىرنملا دمعت,
 ىبك نبةرككى هى سييذلا سبع نم عوق مهو نكت قييلا تلا نعال
 تقملا مياد_كدي عل ل عاشلا كثمندلا نبل و نم ينل نبع تبىهتقا نب
 0 2 دم او ي دبعلا قزمملا ه_رصخنب نباع
 ؟ةريضلا نب ةمرخح نب نؤملإب خرككءامسالا نم لسا ضب ايام لكيلكلا نبا
 ةتموكلا لما ىلاهلسراف لع نب نيس عمد اكىرسالا َه رعت بت لاد

 قوت نم هال ادا ن نا نعلد نيس نعلد نأ جم اذ داي نبا هذخان
 را باش. 'يلإنوهشملاوؤطقرارل | هذ ذك هلذشنوصتلا

 يبال ةيسسككا كلاملا نيو معشللاهىإ سيلا دبع ,ىفئا نبيك

 ناوي لا نعى ورب ودبلا لها نم س يذلا يع نموه كابحنلا اح
 تركدلاو متى يجدن او ناهلس نب زمعججو ني ن نبدا شع ىو«
 المكلا هساوإ ١ 5 ةلس تام دن عدنا يلو سوع نمدتسي دحو نعي
 ياعب هدعىو د هيإ نعد سوري حوصبلا لها نم يركد ادرك نى جنبك لام



 ايلا ه7 اهنزحآ3 د تاثلاو نؤلا معب يور داصنس ا
 ةمييطملا كيلا رعلا لاذْم ظذاحللالل بهل ارلاعيلل ل سمملا هيبينفت بانك
 مس وهل ءهساؤ صودا ىار فلا غيوبجالا باهت نيوراط مهضنأ جا نم ماس | نري وعم نب نعد نب سول نب سين ئرفذ ىلا بسبب نمئاملاد

 واوا! هدعب نائلاو نؤتلا جفن ىوقمل أ قيرصل ايكيا :فالح خ ازغو ©
 لجانه ربعوبا اهلمن معلا ءاه صعق ماها نط ووفنملا جدل ا هذه

 | كامات وعا بيتش ا اع حاصلا نزح هازعخ
 ةثىيياؤ سس طعاشئءاهلل يمسلا ئسوو نب عجيل اول هنعكو و ةعاجدنعكن

 هينا هزم هن اكرام جأ ف ىاهخندا تاثإل ع تولا خفاش ”
 نوار ريو اههسد الب نما تعنت طكاجمالا نم: جوابتشولا
 املا هللا نرحح ىومل نمد ا بعتي ماطسب اين نب دوعزن حم ٠
 ةكتؤلا ءاسلا هزم[ نو توكل أ آلا اهدعبو سكك تاطلاد وملاك
 - "اماارابولعلا ةداسلا انه توجوتي دءامحل كهزنانمنلإل] ةشلا نه

 وسكت نإ يكتب طعس مهلستةعاججدرننشإو داوتلا ةيانوا
 تل وادى ني كبل نعام خدحم د الخب نكس بيذغلاب قوي رطساوا
 لسنا بسنت نيز كولا نادطس نير خد لب اإوتضلا نيم تيطتد
 تمص وا ىثبملب هه اربع وعد قمانإإ كن” غد نبسازبعنيلجأو
 كيب زيزعنالبعد قرجانطلا مزمل اجاع ليسو لا ةكهناوإ قصاقلاهنعكود

 انرلا تب كعامل ةنس ىنوشيا داجؤيتاسو شنب ن اكو يهوعو كدالا ©
 مالا اهزأىد نتن اهتم ليلي .روكش دتاتلا ةفد
 ميهلاربإ نب لون ب ميه لوبا نعت ىف دادجا ضعب اهب ضرعو ةوئئنيملا:ةبلا
 دازباا ها دويعربراسد نك, سر نينيسللبن طعن جنب هال فير

 ارملا نب طحن عثر دح ارد لما نم ةرفن نباد فورغملا ىويسلا
 لاو مك يريعر ىرل هاوس رخو يالغلا تاسنع نيضصنملا د
 نططرارلا نسكلماو تاذاشم نبركرلا هنعىو موتو ِقاذرلا ماشه
 0 نيل لاهنب مهاربا يوعبلا يعن سيل ل نوانييجضصير اكد
 تنماثلا 1 دنولامفب ىشيتللا م م مس لس >ودح
 ومو قيدسل ملا مدل هذ تلا نيتنلا اهزحأ قد ثورح ارخخآ ءايبلأ
 تاور نإ لجانب دعن كوب |وموديلا بسشملادارجارصعبل مسا

 ىسىص ا نمد نبا, ررعملا ىتسئتلا عسل ,ةاحن نعت
 صاصعل هيزبرزب نسكلد ىطاينحالا نمل دبعنب نسما عمس يلمس



 ظل نيل عهنعىو ران دم نرنعج:اباو ناوصلا نسخن سك دعاما مسند يؤم نم
 0 نونبر صال عسةنسلؤإ) يرش ف قدام اذانيد [ككاصةقث اكد ابرصالا

 عيسي ىوجملاو هلانفو مسدرإلا عال ةلكك نى ةيلا داضلا اهاؤ و ةجرشملا فاقلاو
 "اضاف لكان املاعاؤتن ناكيش ا !صافنل نسخ زر وجان | ليحمسا حرتولا عيشلا

 نجرلاربعن ب «نسفللبا اهب ىسامم ثيرحو اهب ممس و كاسارح دالي مومو دصت
 نس ارب عوبإ روباسعب ةنعاشل ىور أ جريت بولا سابعا نإ عسنافعاباو سابدلا

 عالٍ يبعنو ص ديسكو ا رموطمو ىلنتلا نيويهزس نقلا ىبادربد يوما لتصفلا 0

 لجريوثوبا نش ومملاو تحاسممل ظتفدولا ةيشلا نه ةلسمملا علا اها و
 رض حيممملا طفلي ناكو معلاو كاملا زها نمناك ذل كبل اطاقنلا بوت نب
 دوعسمولاو ليلها دنع كود عوبعد ى كا بيستيلا نربي ندع سبع ل ع نتلا د بكن
 دمحأ ندهنعتدحروُوملا طاقنلا بيها رنربز بل وحا ى رهتت ههاربع

 اور دياب نب ل يعمساو مسد يل ثب هللا نبع رع ورب ل »واو كورلا ناوطس
 نانلاديدشنو نزلا خاج )انفنل ] ظذاحل بوو, ىبوعتب كح ادب اهنع
 | نعفمرب د ادب نكس مرزاوحنم هدصا لاثنلا عيت ن بشرف اهندوم لاو
 ,ىلإو نسل نبدجحا يفوّصلا هد لعبا دنع يور نإ رعل الهام ناجلاس ني رّمعملا

 قاف اسر هلقنل لافنلاب تشان زا فظو نيس نين سكلو يوحنا ملا
 رفيلا هنمالاسرلا باتكد يزد اىه..ال هدا امج يدين: إن جرلادبعملا

 لاسر تلج ان اجوقي لانقملا حيرت تب يرسل نحمس نيس نب نسل هك
 كول مهنيل لقا تاكمن دوقيو يقي وعيش كد منن جرااب ىلا قماشملا
 ”ةحوسكلو الامم اعص نب سين هاسو قامو يل ةلس دالعبب تامو
 مونسحر البلا ثبحلا تبا نشأر نب هارب دنع يود ةلاس نب داس نع
 هنعوور ب ىحن مودا نكت دح لسا كل عسا نب سك هىساو لافنلا

 ثدحبب را
 ةنس قم تلائز قتامو ئالودلا ىبيىجنبوخدنعئىور ماعز: ةكيع

 0 الو وىلوااه دعب ثدجملا ءابلا مو تلئلاو نوبل عنب وفم "١
 ثول سو نواه لاقي ل اخ تيت نمره و تونيخ لاه بشلا اه تملا
 ؛ةرحاو ةبزفاه الكم تاتنفام,لحا نظردل يكن هه تتكون اكا !عجف
 نبيله نئوورب مرا قه نحذو ينل خت يلا لهقنب زهيعج أ بعل( وبا اههنم
 رطمر ثسوب نبل جخد يدادكسللا صحن بدلا نبى هد يرحم ىنذنملا
 1 ويش نم عضل زن دوم ةرافغ هنعئور مهنوكد ادعس كيلا

0 

0 



0 

١ 

 ثعجو وعم ئيويك نع ئوو كسلا داصلا د كؤملاز ضير زني باشلا ضيدواضيا |

 نيج ناك اظن حا يش ناكد؟ مس «كرتنس تاس لب هلو هزل يكن ل «ددعكد

 كرهونلا ليف ناعر توا هجن ب ىزشي نام حش زوعجو رينج
 نيزمت د ءالاد بعدو يب لاو فرع يو فد هنعىور بيبملا نديم نغفوري (وعج
 البز لماكد دعبل نيايوك ع رري ناس ماؤصانييرصالا يون ننلا مزاح ديول
 هنليعنإ مكور نيزيزعلادبعن, ل لش ؟9 | ةنس تايون ملا لهن منتفلا يلج نعود
 بعررإ نعم مور هين ننل نيباغلل نزع بجرعم ابكت اكرعت سند كاطرتذ
 :نالا ند هؤلا امك حامل نال اهتز ل بأم ييرعسلا عمد
 ”انتاندانن نيرعس نإ مامر ماوعهو ةالننلللل ةبسلا عدل هلال امجا وضاالا
 ليل عزدلا يراذنلا سسك نإ نيس نرحب املا امو رمان نور جن عدس نكشور ىدسالا

 ل 21000 لا و٠ 111011
 قاتترلا عر عاش ةرمشلا يذاس سيمو يربك, تامو لارج نيل وجد نم عع
 اينو فونسا شنب نأ لكل وزع :يملا نيت اهرسكو د: ددشلا قائلاو نوما خد

  3مايوه شاملا وو
 قلادلو رود تش ادابانك منذ نص نقملا طفاح رتل توعد اوداولا .

 كانداوودمو كون ةيكلأب تكد اندر نفكر ناكر معلا نما هونت اغا
 ا دااجب همس قوّسلبيا سابو كانمد جنح جى رفملا د)تركمودناس لهضدالبو ارم زمجولاو
 هرعلا نملالبعنب دي صصلابو رمل نيدسر نير وكيو خطبا هارب عاب مهزرا
 نا يمس قشتربو ينرعلا ىوصس نوع رمد ؤصائلا نيؤس ندا جني جل ناس وطدد
 ينو قلنا لجن الفلا ةيكاطدابدنالقسحلا ءيبتقني نسب سنا مرابو يئشمرلا طرق
 موس تاخجد ناسا نيسزب نسكملاسندبو فر اهنالا سدا ن نيد تل هدا تلا بوإ تيد

 هزم 00
 الا ناس نيلعوب امزح غلججر نقر هايج بنتا دبجو يملا يان: نسخ

 كولا )يسمو نصقفلا يلعب اذلاو ثيدبلو يزكي ناكل فن شان نعجنب لت زبزئلط .
 رييم ثددح دخان نإ نود ندا: كسب سداكلانخ ا ثنازع
 ”اليوو /ىودصلا ءافشب سلو ,ىدصتا ءافش لاذ شامل رشف وزر ككل يو طنا مها به

  91ده لانا ككبا توضح قد اطفرلاقتمفلا
 نولما حلال علذ از هؤال نوم ئاعب ىراز مذ وهام علال ونس يتفش كوي لسن درب

 رسل راحل زيسح عيل يطل ناكورنئبزما نمير مسيعيد هداوبعوباو
 يا انعم بيور بن دخت كيرلا معجبوا وزؤلا.ةوصؤزم عوبطس قت
 "نوهت انملا بتقللا قمئ لنه إر بعيره رسكلو اد ىرعش نم تلطنوا هش ننزل يو قسما



 منان ناز ميابب ااهيررومتلاوامئاططافشم راد اهد عقدا ذا يذلا مرلا نم

 ميجا دينيس ود اطانن تاووصمذ را طداخل سو نسوا 6 عا طننلا

 نيوبودو عينان ةوحدءافروعبإهاز ادن ا نبولط نيجي نيل انقلط

 05 اًطانن ن كد سيوان ب صسولا زى 000 | نوعي بنر , عئابد خيش ناو دع

 مالو مة دولا ضو نزلإدكم لقلب ةيادكسالات ماا مْس قو ةكاجررعلاو

 قاعد نشا فانجلا بلغ عقال اكو جرصمل اممم قاقو زل اميسللا عزه للا

 يلا يي نبراعنعشدح ضنا التفملا نيرجا سلا كيبوب ملاورمالا دلي نم

 نواس ووك وس ئدلازمازم يزن ال يسسا نيرخنزبدجل نيلعنمكاواو وعم
 انما جل ةرتوو سو يتركك كنب نسكن مع نيصكلاب سيدالو لاب را
 مناط زواع »وشل ناكنن هنعسهلعو ثيودلل امه قينام ناك بنعل نيف ايئالسلا
 لبو منبج يحمس نعام لحم درشب ملك كبتؤم ا مازلا ومهإرلا نؤمن ونضماا
 هنكيور دطساولاربزد ن ل هجو ف :ءالأر حس يلإو مال ىلا نال سكك و عيكو ننفيسو

 نعجز ىجومو نطملا نلهجتقلرولا ليحمسا ن ل كيو لال كي زرعجن لج نسكللو ١
 ركل الا ةدنفورا زا ىل تسلا سايعلا ل بعمسا نيل نأكت اسما ةطرعم

 ليكمل نورهنب لمن وحال ممساارجب و مازم عملا مائل بسن لكفملا نب

 ردا ف دال عزحذبد خو ظناماان لهب ل يوسو قيشسلا مك يلإ ناروصنمز
 لصمسا مالا داع ندع ين كل ادبعد [بد اي ين نيش
 ىيطسا اراد الفلاو او ىرهذالاب او .نككود ثسيواسيئنلا دايز. نيو ك[باو ىفحاحملا

 ثيركل كوسا اهني كونو نيو تاكد سلا ليتل جإو جابطلا مزلاوإ

 نبداهلسنب سعنلعنيسكاوباو» 1 دش ناضمدر مف ودام لعب اهوا هلو
 0 ويلا اهل ى ىد نكامتزرلا م .نوروملا" فانك زعم مسلا مسراذلا املس نب
 تيلي نبلهتوباانجاعلا افيو 1 دالب نر نمنطد ومد فر دبل نه

 ر تاز مومو هبقبطاابج دن سوبلا نتلبعزلا عب هيون ديلبش :| ىصاق

 ضيم اطمن بااوسس ضير اذلا ة ينمو ن ليسوا نعسررلايبوهسلا ترام نيباها
 00 ىسا نب كلام يهين. طعيقنسو يرحل م نحكم اكيد ىءع
 ئا ! نصنع شكر عل ١ يمن! نع اعيد اكوتلذلاو تمل اهثكناص مرحة فبط رعب
 "قا هيلنينلاةئلشلاد نسل ؤنق يمل ؤغلبام دعا مش نيو تارك نويبع

 !دوبْلاو طعارأ يللا ةنبنملا كه امخختزنيزطتمإب لو قف اذان نوكسو ءاقل ا فد
 يشن ازعجيل لارعو نزار لل ون نو حهقي طفح ليعس دعوا

 0 وتدهن لالعنيدركب اع سنن مهادبعي عاتب ديس مادو لما نم
 307 يللا :عاضق فاك نوأسا دوس نشري نإ ب: لنبنبةن لك



 نيىختا

 قزم نب دييرسلوا انا يترك ءاعلا نسكن مماعنسكلاوا انااا دادعب ظف اهل حامالا
 ياؤدلرالجج نك أريو احشعانفلا كئنك مايللا تك كنابطا اذا سنن

 + تارك ءامنذا) ناف ايبا هيدي فام هات ةورثىزلاملاسا ايل از دنهتماه

 وحلا وخل نسف جا ذاك ددارطبل يألف بيطخمل كوبا كك ايفل ءاتالا نيدد
 يزل نإ تامقح مافاير اذ لعاش ارلكك ار اعائفاحناكودنع تنتكو ديرب نك
 مهاوني يروصلا عنب لي تعمسر 6غ دانا دا عش ثيودلل دعضو هتف فرع نم
 كقدشإ] نى هومرعب نئاقولا اسير تهضاقاجالل قتلك لماكوم بوني فاقول لكرا
 يود ناكو ةسلا 3 ةدبصعل اري دس ناكلذ .--ت زي هنيه د
 لا! ففنلا نو تاروضسج وناوي مع ةنسس نم ةددتلا هذ لمسته ل لكنم
 كيامينلا لجا إو ىد عني لجادلو ييرلظرلا نول ناو ىليصممال اك«يبإ نعوكور نابل
 فنيا اسازابانك تصر هرضد قمارالا كللادبعيوفمو يوفلو يلو زيناول
 ْ 0 د نإ طير نسل وما عدشم ونس ناذ ىلا دامسأباكث دهب
 رياك دو مسن ةذلاوا دنكئو ر يوما فلخنب ناس وه نح ىهخنلاب نوعا
 رانش هر ناد اساو ارم ةيسوعلا نيحأ نولي هن

 0 تاباكتزماواك ففي طسلد عج ادوخ نباب فورم يول عطس باهولا
 . يس انجيلاطسإوننانجاقن لذاك ىيلاو :ةاوناوهاصل امهر طسابهعتبتك
 نيود الا !او ناز اتيت ارمحا نيليع مل باو عا ثلا ن طعن امعزرب (ئنعااب
 ةخياط|و يرجلانف يوغا نعدنل اس عردتو فالعلا نب لحن يعزم او شالا
 2و اخ فرو حادملاد رينا قتكيو ابد ن اكون ين أدهحا

 20 حب اب سودا نا نمو طش وت طوزئاهبرإو ىنج ةنسرنر توزن ©
 نيوعو ذهل ةبلا نه اللا هزنكى د فالاهلسب ءانلا غد حزبا مب فأل أ ©

 قبال اع ةانف فبدل ناك بص دل ىزاهيل ىلدلا ةيرعزبءوعمن ل تئاهسةنانكتم
 جت ةنبكميلإ مجيد لإدلا ئباولم خفف نبدا جتجدا إنو اسر ديلعمس
 نككد رز املا ل يدق أكف :دوعمن نمر نب دملاب تام ورع نس مسودهبط عمد (9مبا

 3 اخد هلل اقام عنزلا قلوس كاني عودوسالاز طمني نعاازم 0
 قيرسكاو موديلا بتسملا دلل ضعبل مساوهو مان لاما نأ كهل ممل ءاكك
 كوسا ناهيتنكو مال] ل! داسإ ماس نيطصا ىاعنا يفهابلإ/نيجاشلا نيديعنبلخ
 يدر معوبك فرو دل رقز جاو مشااوساو ىرورنإ ةنير فص اب ومسانكسو ودم
 امرصالا ىؤملا نبمهلب | نب ديجوا ردا ندنع يقرر جرعه وحجم ويوم
 ما منبرا سبر ودع نو زابيصلا زها نمشي لحب حاصالا سات ةفق ناكو

 جهوهو تعال هيلا نعل هما ةككا امزناو مكاري شت ونؤمن لا ه

 ظ
 ظ
 ظ



 ةنعيزكأ الد كولا نب عمابل يريم نعيكدد عزب نضع نع كوري غلا يفديصنا
 ليضتبأبا |٠ مايا نيباعنلا قش نب ةماج روحوا يماثلاوة فلمن مصار ا داعم 5 هداج ميد ىلع

 ننوعلا ارم ىمطساوب لواشلا يلم اجعاداو ار ارز ىارحرلو رولا بوت حز: دشن لح أ

 نك: ةنمبر شو اماما دورك :تناهدلاب اثواظناك تخل رعن, دمت

 دارس اح هيتنم لغزو نلتملا نيرعدإ لاي باشو وسما فوكو و ديلا كيل

 رند جنا نغيت اعلممناهتفنا اكدالؤا رباع ذتول عرمد إو طعاو هتف اريج
 سو هديب ني يخل ]عبر عتلازمنينر رعت 1 مال بجرح

 اهل ىهو ايس :تضلا عزهفوركأ ثلاث ماتا اهزحلو د فقووينوعا امل 3

 ركنا نيش ىاجنلانيورعت ينس نينيجنا مؤ س)طوا وكي يوني

 رسما نيعلا عنو كزبلامن ,ةلجلا يع ضخ دوليات

 راشيل! اهيريظنابهسالرسلإ رات بخل ةبنلا نه مال اهؤشآو م تور ملا

 ُئ ك مح هك نيوتن تارور كلا هدر نضر الهمز: ةلضوو يلتفرللا داق

 كس ماهو دتعادو ىو يولع سا طلصمسل)و.رابععن يغار صزر مطمن ذل نب
 قتكمو مماعنب ف داس بجاحجرا هتعووداهب يزن ورجإل ككاو نإ صلازم قرعبلا
 نياك ىؤللا عمل ادد رديللا ا نبإ تءاصلا نمسا مناد هيجل نعيورد

 دينو الكلازيولبدوعد ديال لا نمل زنا يلام بوتس

 نيا الو معنل جنس ةسنلا نموت اد يجزم عالكا زو لكل انها وخ ارانكلو
 درعنيرل نيورتد بيجيإن برو اور الذان مآل لسع بورا ى نعد درم+ ها
 ا يلا هازل منجدعخ وسو ا واط برعك تصطلا هل عحنقو هنعىابسلا مهلا

 ف نزلا مج ومبشلا يراضرلا بول ين عيدي يبا |جزنسكلما لاقوده دور

 0 هكعاهة زم قئشاي لزمن 01 تنوتسم لوما ىربلا
 رو يحرس وجنل )بلك منن مئابعزإر جاو[ جشلا كهيوش لد ديلا بتنا

 ياسا يود جن يهاب اورؤطلا بحصم نيل هنن يسع يظوعرلا نةلادبعنرهتىابعلاوا

 نعي راجل ماج خدحايكزيزلا نسوي رهنسدا دبعيلإو ىززلا ميار نب قطعا ثالجاد
 كيرلا مزاح لراعي يدارضبلا سدارلا باني خ يلو خس ذهل هني
 ل نسل بدع ن ديوك واد رمل صل بنوم دبر دنعيجور نمؤا ا قلتم
 ولا اهلا نورين نحذاقرافو نوهالا كلج ىلا يدان
 ا او هظخت خدع
 لشفهلاوباو بيتل كوإ هل .<كود ىزملا يرنباهدعت لدي ١ نجاإلو ريورغللا

 ,ياشابس اهننأ باكو رفا وعا اها كلكم م

0 

0 

 هول اقول



 7 نيو زيؤلا نملة متبادل دا |لعات نايرا فو دافسالنلا معاىلم ءنمىرن البال ناو

 .يظفاعنيؤلا هال ويلودتباشمازمو .امسجا تاوصال اد! او موعطلاع كالا نابماون

 كقشزوكسرإع «قروودن مكسازا>ؤنا ناكئنالضو هغز كتي 1

 اعدرو تفناقح نرنتناخوتاو فطلإ نزلا عرذحا كلزام هس عش
 ايا كلل يمل احد كلا ءان هدب ج - مطمنزلا» ايدج

 نيكولا مهم ءاجتبشلا كفرومملاو هم
 دمجاو قيداشلاههارب عنبر هثيركبأرا مهمدار ند وهام ىلاشل اسود نب ةرئمانبسابعل | نبنيسكل و
 لنور زرعت ليد ىومنلا مر ن لهتؤب د جار يعسابإو يبصنلا دال طز, نسون نإ

 والغنى بينما تيلي طعن جارك نع كور دفبطلا نمزموةكفلخم عازل وشن
 ةعلوسإك مايشا خ عامسلا هشفلل قيل هناب مارا هنااا عاوسلاوثك ن اكو هنعانتكلاقو
 ونزع ال دسك هلاخو يس نس ةىعل يذئدناندد؟# هةنسؤ هالو تناكد

 فات زيطدعيرشلا عيصنبطوةلبدحا ديس اهنا ولي دناعبح للاهيناو معا
 يس فود قاتل لاغلا امددئاطعوا نئخازا د نععىوردارعيإ ها نبوهد

 مو د داردب لهأ نيالا نافغزب نتن طن, ل هيو كلوداوتماىنلثو
 فايز سوت داسدإل يدل مسبار انيس لق بيل تبانألا
 مش نو ميا دايراهو سل انك نكات الاساربع بمكب نكت دو

 دما ياداص ف نزين ناقل دنإزلا نسمي جر ياعبل اسنررتزب ل هند
 ناركيفمزالا ىنقلإ !وإ ناك اًكضهل د اكودنع تزنكل 59 ام لمع

 0كاهيزحم الا م ةنيدقالا يبرز طقو ةماذ ناس ي يلا نريوعم موي فرضت
 نيلاوكمو لا ندا يخل ميكا مازمنابلاخب زيلطانبثديدس دينيس
 ,مطساوو يعيب ”نياعلا اهلاذي" :”لجملا طش لعقد ل :تيشا وزمن كولا اها د
 ل كالا هنمسوطعو طسا نم كيجر واما اهي تيد ةوصبلا فلا يدارخاؤ د
 قالا ليون نيرج نص خ دس لأ يهابلانييصخل نير عنب ناولسن يوزوعجول اهي ةينلاو
 واو يوتفارس نيو انمي ئيدصلادبعزب هارعم يومنا احن ند

 ,وئهاش ونجا منعكيتود تافلازمداكم؛ ي ريغ هما عز ليو نزولا بيب

 انو" زائدا هلاهتامودزثوو ديطعياو نقدا مبدع نوى
 _رةلفلد قنساب ن جاو نفط ناخب ع نينا نيم هاني رجل تبث نعي نفطب ع
 01 هحالائ داحذ افا ةعلوس يجو طظفاحمل لتحل تبان ني وعز لجاوكو اهنعوور

 نوح حا ياخلمه هاربا نب نعت بوقت او م بك ةشس هندالو تناكو نيرلا با هفهنفدو
 يعور 1 راسل تباتو دع ىلواونلوفو رنانسضاوا هتعئور يكل

 أر عنو ونفت كاكو عفو ئلطخماولا نسفلوإ ةنعئورر زيد اريتن املس دوف



 معا هارب ةطسيإد بسلا ندوس دن بيعت اال 6 قلها لهادي عسو بيجفإز

 ديال جد د ةنييعن يهاب لانا ن تلادبعن'مكغمحوإ احن لصنع كو نفد

 تاو ندم ناحن اص نيم هتيم دواد واو ليلا ممأ«واو بجؤماترتذ
 ناكر ىلا كرد عنب ل يلاقربولا ككْزم يونا ناتحنب اص وصس نبل خخ اكو

 لعذر عولوم سانلارنعهنئعضر نهذ تاّيضمرروج واعد امتدعل ذل لجل لع |رمايوس

 قاوم كال ند رز داك هزي نخفق نيد ابك

 5 0 ع

 ه يفوةلسمل ا زاطلا نيدشتودزلا ةنبرحا رضا اطلاو نقلا داب سوت ءنس
 .نييوب ىداطنا تي ملاصزب دعسان بل مداوعم ماظل لا ةسنلا فهذا ءاهرتا
 زا حدحم انفي مهقؤ مبا مزراب كد ,حاطنلا ناب فورا شاه

 ا هلعىود ناهل سب ريسو كلطلا دايز لا ل

 سل: نرهنةنبهاربعد قودلا تندر ياو هد داس هلا نطتعاو يرسالا

 ٠ 21 مرئْس تامو ناك اهراحاذ تنص دشلو|وعو لودلا ب انكرل ى سلا هيوا اسانامرابحا

 وب ةدلب صوزتظميل :يضل اه هلالمّرتَل خد يفعل توكسو لهما ةةظكاو هبئم ان

 .هايإ ننهي عواجي لدن دوهئنلاوادعف ننعم هل قناص
 ” نيضلددإلو هوعد الك ل داس بالا نين اصلا جحاص نابع له بتازءازتولو كام

 يرضلا قب رنبمهادبعز ىلإ نعني يلع مس نيل قيد رعشلا محل تنياسلا

 :هس هال كور هزقيطو ىرال ا لجأ ن نتلادبعوتضسا كام فأكل | 0
 كرك :ئارجد كرببماب ببرالا تذوملا ل3 ى اس اعل اونا دورب ىواطلا طعزب هنو

 الاون بقلب عراب الضاذ ارا ككلاتو كامسال غراما بانكؤظفال ا
 قراركس نآس كاز «ياؤ تام 0 م

 اوت ترد او اة ناو مليم ءامع
 عاد مست لؤتساو بدال نما كاصانطدإع تا فد ماننس ورم انيلع مرورعشلا زنصب , ماشلاو

 بتاعتك والا ءنيفل اموام ان ةدهي قموعدارضبانبلعمرت مد ليههشيفل م عزم

 نزلا تامزين ران! دال خيبد رب اوت ماع رخل ل عابام نزعل ديعساب ىابصابايس

 .ناهصاموكم ةذالو تناكد ثيدكل نمورم لل هنم تحمس منن فقاكلا تاب نىعاباو
 مئلز نيوبسلالامخ ادع بيعفالتنا هطغي بت كومشنت ىزتطماةفالبإ فشلا
 نو ةيعلا اءاظلاو نزلا بإب ماقنتلا هوبي صك نسل ىتخاراصتحاو
 نر ةلز تملا ةنئاطوم انفال ةشلا ذه ميلا امزح ى يعل اءاظلا ليدشت اى دولا نب

 صر مازامنم ما مثلا قاع ماغلابنيدلاراثب نويل باعت 7
 روق ذخاذةةساللا نس ذرشو آد ينازل لا مهلا ومولانا موقع ولا نام
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 يت عسا مدل وسر ئنن:ءرملا ماب صحاؤكس دولا زمةعامجيهو دضتملاز عتابا

 لاذا؛ اهظننم عسؤنلاب ثيرح يرلقبداسلكناهد م 5
 طن كون مهي هبله يلا: ذابف اهوسا ل عاشقا موو: ::نيل زيت فلمتامتإا نه
 ةارمجوا قطو ةانأاب ادنعوور يدل يودلا بهونبىىسولا هلارسْسلاب روبشلإو

 نرسل ه لعقود ىلا هتلادبعن بكد بهوئب نوسيل!ن ماس نعيكورب يوغا

 ”اهروخلا قّقكييإ نب عب سر نى وضن وب نم داو علك داللا بانكئمالوكم نبال 6
 دنا هدر ازور 1ريال هيكسدؤزلا ١ يوفملا عانب ه
 كرت را ىرحل ماجا ندضاز ني حد تلم
 ايلا ؤتنلاي نع در هاربعو !الذ ىلا دلل بسلا نع نهر فد انيسف هساربع
 سافلاو ا ةباامأو هنعىور امرنا ىل نب هما دب عوكففاواؤا تسعبلا دوادإ ينام كرو رلا لجن

 ل ىتاذلر يل ةهأسا يف نب لحزب ثرلل لحي نع يدري تاكو ةطمورب ككل

 0 م د يد
 ري الن تواير هزل ايا هضيدعز م ندا مود كك ئبسكل نب

 ”ق تامو دنع يعشن ارم ابعلا ىل نعيارككأ يو
 ناك هيبازعشدح يول هل اربع ناوي ماو هاو تن يعن هس نع س 1م ئشس

 "ل مائل ديل ءاونلا نا اكو فضة رم ب ل كل ضاق اشو تاكو فش اضق اع

 0 ا

 اما عحاكتبا هلعيل بوسنمننم اظاوت ل مزمل نسؤوما ضنا كروسان
 2 يلا لافو رئاعو ئاثول اركوبا هنعددراهؤعي فناصنالاسسردا ننيسكإو فزنا

 "وانتر وون كمة دونلا خب نير ل[ اضيإ 0
 1 .وهيلعمدا لص ين اهورع هالوانمناوخا ”لبزو وهو رضتلا بلا ضل قهدالا
 انانإ هلا فيدو ينزل انك زعاواك هد ىدوجلا نم عابد مجولذ هدالوأ ضنا نلف
 ليت, يدا ءاياموماس م تدي سيد سؤالكم اها
 فو ئورس لعد اهو ناك 6و لانني نم خىطقام كا ذؤ كلعت هب اذ أور
 ان, ناولس ذاحموإ|عاجالا نموامرتلا نب اوجاهبلا بتشنلاو اريطتس ةربويلازيوح
 راثاو يوجلا نسلم نعشدجو ىيحبانلا كردا:ةظيطواويضلا لو اكيوريطنلا يوتشلا
 يوفر محن نيوصشو كاسكو اقزجن و عنع ور مفعم وتكي نايعب ىوإلا

 هيك انو ناديمضا عج قب ناولسم مقرا انبناما جوفي نيعم نىك تاكم نايرلان

 دا شيردل كلوز اعميوإ مقرا نيناوطسيلا شل ادافزو تمول تاز املس زنك عضو
 1كيلو دونا بديع ووشلا ياض نر

 كاعد نايعنب ماعبيديلا ذأ ةككم د دال مدد يز يجده يار ماجي فلا ن!لةىبزان



 شيراز ود جاسم اوعاز دىثرسالاواو يروبا بل ايدو يسكنها عكا نع
 وبر كن وصال ىلاوا قدافلا ةنعئور مهؤعو ينجراملا نسل وجبن ىجاو يراقملا
 نمل ال ةنيزوص وب ىوبواهرتعم يلاعتلا هسابصز ل هنبذى حا زوعسمول اظفاشلو لطساولا

 ! 0 لصانم يروباسيإلا ههارعنيريص نوجا نوهتسارجعو اد خيال ا انهفدنم عسي

 ,ىبايكوامل مزحة ورق ,نزنوتءاهالاوراؤلا طس مو دوبل اكس قريصم يارا

 0 رار م عالادسيزاداز
 نورت نسم كلملادبعزب نهبيوضسوداو م11 يروي ف ف داظف أعل ههاربعوا

 لاووتإلو نومالا نل<نادمدلادبع عانس الو بطنلل تانن طعن وجا ارك اشم عاجزع
 ةكاناودالجي فك دسم ويس مثةيطعنائلارو ضل نبل معني د جا نيسفل ىلإ ادة سملارجا نب

 1 الل زسو ي عوك سدود ارم زوو دلو اخ بود نكس ناكدرال ويضم امل تكا

 تيب سلا لان نيدو تبعا بعدت دس سواد عا ةنكاتع هع

 ةمالنم» رع مسي اهوريوصن ندين لهذا ناوم ن اببماؤه نمياعالا كبجيلا

 و قود ظئافلم ةرد مري ىلبوم ن لج ا وابو |هنععو ريما ديسا ن لهب ل هحا ليسا

 ٍليشنب نيو بعت شل نيدول ني ييصد نبدعاصيل وأ 0 راش

 قوما لجن يوغي د جملا هبا نع ضدح لجل بسس سنا دإرمقيشأ ا وس لاوبفد لب
 ريكا ماا ما حما هنعكور قربوعنا مشيا

 نيتانع ندرك اعنفدوةنسنيسجو ما
 0 حما اورج ةيعلا داضلا نو نئلاهنب كيا ىاضا لن شابا
 ًافطعز. شر ئ تجار ملسنب. ع يس ا

 0 نوسلو ”ئامئاعووكا أ هايج: نوسنافطع تادام ناكر امضبوضو

 هس ىعاتلاهولاقاهلس بولا زدام لبو روحت نوزننا نمارغدإب رعت دو او اياب

 اماه م الوحنيوشوب 2 ١بئاعةرزسا ناورئيوت
 اكمام هلك رع سكك و 0000000 راعو

 كفن لود نيويمنبولاؤ تول هو تن ن اهك نان طئأماذ ةليبجوبا لاقد
 ون ندا ويحتب لش احب منجز بعز ديت داق ,هتلالبعنإ ثيدح ثيراضن كا ايه

 - كاره بم رجل باكا ن:لجاكلل ذلاققيدح برش اوهد كراازحاوم ناله

 ه اعيننا لمؤفسلا رانا اهزعاؤ ىاالأ انا مدد ههه داطلا بوكسو دوا عن يور
 0 نري ايعلاىصنم ءوناةسدلا عاج واو بشنملا دارجا ضممب مءاوعو موفي سلا نه

 لكلا ةورعتبمسا ليعود ييولا نجع نبدأ نييك وعشر يوما ييوضنا ابرك داق

 نتةواو يودعلا مناعباع لة دان دنع هور نيردا نيزسفلو ياثلا ن علا دبعنب
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 باف ملاحي ساروا هنع كود نيبارئبل نمدعاججم رافصل اذن, ليممساو ىدانملا ن

 يعلو الل يننب نحل نيه ربع حوت اد يربطلا ههلبعزسرهاطلا بطلاوب| مائل د
 كتجلامو غباش اهله اهل بيلا كوبا ع ”عاوجو بطلا نإروغا ثسوب نبل جننت سود

 يان مدننا يش تالتاذفت كاولام لافن ديل عزو نا تن ذاتس اداب قاذول بكيل ىل
 ترحاانا تيعشتكل اهو جو غم ييضللاومائلازم كعاوسدفد ةعبذيب
 ىاايلا لعيني جا نسملابا تعمل ةدلعتإ فخ هد دام: ىخةنص اخت اكعاساؤكو
 فيا لفدنعتا وازع ير طباع مناجيإاط ىاسنع شرحا تنك ؟!قذ يبصل | مالا

 يضاوافلزم تع: نول إهاطنب لكني قد اكوا دل فقتمو دهب دنع
 قيصنلاما ناكر زر رين عيفعلا تومان ماوس داياعامس اك ةعزر يف! عين

 يبت ربعابا ىطاقلا تلعداكللالكلذدجب 1 0 بكا

 كاملا ننال فإ نعيور تيرادااضب 0 امد يورت كله زطج اع

 مقا اءاعلاس نينسوسجيرافصلا بوم تبوىح دارحب يبيبغل ام لق ن اكوداهصلازب يحسد

 ا طك الاب بكانيي جزا باكا اننيييسملا نعيومزإل
 :افالهزيركك نيجيالادعب تيفاذاكإ تلاقف مم عوتسإ ل !افذ تكس أه تع قم دل

 343 عام نمي ماشلا ىعير لعام ءارذ ادْالا ف نها ناكم كهذالل اناشتب عمد

 1 اعنراو تس منس ناضمر ررهْسؤ ذأ تاكدلذ

 هادبعتبإ همحاذي ناعلس ملفلاوبا هنع ىور نصرا نب هوما زع ضي نيب هع
 ةلمكامدج نيش ةطوتنمل مآل تولس 8 ةلسهلاداصل فدل ياعم "نايطلا بودا

 دقلاطل ةعو فيض اهلا يطلع ةريضما مهدي: يشمل ا غنمتنفاطل رتينلا عضو
 يعدد اومعرباه اوس نيز شع عبسرم سرق ةعاج3 ناك دهمقم هما لج ىلا نوبت
 هدد لولاه نعال و نخل ايعزج ن ادت تلا كؤهو هلأ

 شا دزةةوكا ما حر فحم دودو مللبالةاهلش معمام :وغع ةّدداعالاو مكمالسا
 هيلا بوهران اوحينق العدا وغج اع ا

 تقمع مالا لاذ و دحاو تفشل ادانلا م فااماكعتداو دنمؤكلا فعريتشاو رييغد

 يلم اما م (يكسو هيلع هد [1هيابل |زعانؤلب هللالدددإ اوه هنا

 رابطك لمنق ت وعدو ىران تددوو لولتماودأ تومبااذأ يللا دش و دانإاه

 ”قئاطلا «لدهو مهترحا تكد لقا نكد اكع تكول اق ىلعزعكام سابعا

 ملمس نسوا وقير خوك دبل خيش يسع عيهارإ نير عتبات دمعي الع حدب

 كلة جمعوا ناليمانقت اهداف رك شلفتز سا نعى اشانانجبْش لكل تلحر

 جانبنا جرت نعزي دل نك يتق دامار مهنتك ةادىولع
 ةوشبو رواسي العا كجملا بوشم يرضل امهادبعن وحتي ز ط عز لج نيديغ



 نسون قولد نكس الاجمل كل ام لهن كح نكمو ريفا جلل نذوملا يشمل ا ودننإا بيوقحي ند
 ئنتل ادعتعي ن ياو ناحرحرمأ نموهر ىهم لإ الا علجلإل مس يوما هل لسا عإو ظفاحل يممسلا

 0 دوعم نب نفد لبو هو قشمد رص! نس قشمرلا ىزملا تإوعص نإ ههاربعز
 3 ذل هناالابعنب فلعبو يمهل شايع دع نعيو رؤئراملا اهتم نش امنا | قنص هبلطؤ تماثل اولا

 :نلهمياللا مد ينإوزبديش اركب فاد ميوبش نبل جاو يدعو يجو الد نادك نعل

 سدا نيؤيحمساو روس نير اعو روصنم نبل وسور نهد ييبعو حياصن لجأو ندحلا

 وسو تاذد تناكو يلىيلارشار ترعنطاربعو نمر اربع ن وجمل اواو ؛ ياريطلا هنع

 كل ملاعب هنععسدنوخاالداجو نمو وهلا خيتنمرلا ذعر وبا نب لهم او ني امو نينا

 0 !لريكسم ةلهلاداملإكرعنؤلا اع جيضلاق شمل داكن ماشع نتكوريوهراضيا

 4: نمزقراذانسودما دنع نردد نضال مضلا وه ةلجيلا آلا امزح[ د ثور

 نوره ليز ن عمو رنيبصتلا تملا نب صال نب ن وعم دن وك عاجله جارك اد

 يبفلارايسنرروصنزب حا بوقسيواد عة تام يييصنلا زؤر بوتةنع كر 3

 2 ايو اعهلاو ىبوحنه لال بع نككوري

 ليز تلادبعوا انبحاصو» لس لس :كىذؤتام نو ل كو هتيلحضحمرلا ك2

 ةبكو وشل زعاسننكورذوكاو دادنبو ةكيييعصاهنم ينيفلا سم نررداجرةءاسانب 1

 ةكنإمو عم بنمو نيبيضدإا فومنا اذ عرو ءا ةيعهصلا نسحل اجرلاريجرم ن اكو كسي ايش

 بسلا لش عال اذ لج مساماو لع يصاوا الهو ”.ثونمإ يس نكن ةارق نمو ني م

 يصل يضيف خدام ب يبفدنبا دوو تاويبلازميواعلاو ماها قرد بلطي ك اكهنال

 العشا ةلددو رابحا حاصر ول يضلئارجد , هال ع نرش زسكلولاو نيش لها نمدلال

 0 ميرغنلا نمحلإ نفع عيكدر عوكد بلغت بحاص دسزل يبا نعأب دحر لزن

 ندييضد مازم ناكييببعنسلا حول نميحاباد 1“ ”لسدارئس أهو و ناسصنب نإ بكة

 طبعاا ءاوممتحملا نرءوضس كىور وتنبروا جد يجن نس نعت زافكمو كم1 لفتا

 هارعن ٌثيعو ا نككو ريئيبحت لها ن*ةجداخ نءامال وع يبصلا ير عضد نبى د نو

 نيرجا نفسو نإ لجاوك<ولاماوأل دا اميرى ا هنفد نكد ةراب ل هاو متم هنعىو ىروعسن. ٠
 ضان ءاؤلاو دنوك ناعم نزل نمدلصا ىلا راطعلا »الظن لجانب ل

 "قب لتانعة دحد دارئب نكس يسبصنلا مدنلا نب ثيرلل يفىدع رع نبةنالسزسكلاواو
 بطوله كلا نب نمعمج) لجلك او يررجورلا كوب ىددعيل,لهشو دال
 ةداددب كاجو سوس ةنمؤ نيبيعنب دلو |ركلي 5 ايوا و دص ناكو دنعت ينك طنفاخأ

 6 نسحب نا عنب نيسكلوإ ىمالاو هجونحنذدو هيلع هزم تانك وك غنم

 يؤشر ههار_ىز نعناع نويل ار ازعاج تدحد داطتب نكس يابيصنوما نمي
 / كرم نئيسكا يب نعاضيا ثتدحو ماغل | خش نم وعنكم ظذاول قوتسرل معين ب 5
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 لانا داما نوه ريووخمل نقلا ناهز نيش متنا امك
 ند تالا موباسبنلماز يور نبدادمن ن عتاب رسوب باش ان
 ليلا يتيز وجاني منو كياوعيدارئجل اىونطشملارسابعلازبمئاإر عزك ريكا بتكو
 نيتواجو قياجدلا نيكل نبل جر كواو بيلا ءتباننب لعدن نجاواو) هع كي رفات
 ل هارب عي كلل -يوزغملا تيزلا ورضي نه نبلعتب للعود نيرنلا
 واني سابملاباو ةميزعزبة محا نيركاباعمس نا ديودساكلا سايت داك
 ديكر اك زملا نوما كح لاؤض ةجرانلاو ىكوظفاكل ههاربجو امك دنمسمساعرنعم
 '1 اعيننا نيو وللا تايب ني بانلا تول اهتقوسلا نعني دعانا نيالا
 ملأ هيلع ل صو نق ةنس كابو فواد كبس حس دنس نيت دان هذاو زنون نمنص اغلا

 نوح ول ةبنلا ع جركل ] نيس فاو لا نياوعو ىيداوج» بابا ندد ©
 نيدللاءاهيإ باذننألاب رورشلاو.ةواحم منجنجا نوعزي لامني حل وهني كنب يوعم
 . ةييطو سايعلاوفعو ناةعدرجن ككو سندا باذن مئيرملا ييزغسلا كاش كرسوا
 و ا دنكىرد بولا رمح نجد اكو كلامنبدعسو نوعنبؤجلادبعمومإل أ
 محب ناتي نسوا هوباو معو قف: بعص دلنا منسو إس نس تاعوبزل|وناو للان

 يطول مهنا ه نعود بوثد لكم ياهلا ةلكقرغنلا مايإؤ مسد ديعسا لصقل
 يدك روان كليفر م قدما لاو نيرلا ينل هيا نيبو غنا لوم يول ماس
 * يسم نكن ذل لوس ناو كلان د حسو ةرره لوتخُناعزعكرب
 نيج تعرب ىوحلا هقلا بيضرب حاولا يوما ميخاد رتل ف ديعس وما نيني درا
 نهدي رم لمار عولاو ناتكزبرحلنع يو رس نبش اطبع :ىوطسالا لإ

 9]رالا نايلسن ةريثحر سك دازعجور يونس نب حضح رم نط! ى يضل نبق كتان
 وهلا يزمزب لع: مصل نمو ظفاحمل <برىصلا هسا ديعزب طعن هته ريعوإمنككم 1

 افا0كىوربىوصيلا نيزينيرعو يببسلايعساوإإ هنعيود ماسوهيلعس[ِصبلا نعاكور
 ةظامجد وشم نبديعسنب ل هند لاو نب زرع هنع يود هود يالا اسو هيلع لاذع
 نادكينب لهم نسحل ادب عىصنموبا هن يزعل تالي دب دلي نون لالا ئبشا
 دا رتاعراو نال فالس ىونواروثبكا تكو ىصيرابدو مالا كاؤحر ظفار جنلا
 هتيم نكلي نا نموهثاارتنونعسلا تمكرتمنلا يراضألا نهاريعد سمن قابارصت لع

 .موعنلاب عم عزتدس بر ثنو ىدعؤ دحا مهنعشرحيملو ون نعد دحو يك

 "لاري عزبل نب قإبلا ديعرهاطوباءنباو ىناحل ثراحل نير ىلع منفرد برحب ايىلا ل جد
 هييرعس ماعد نمو ىراذلا عملا نإ لج نيوعر باطل ابل كاولكزب سمبإولا عمم يوزنلا
 ياخي لطإواشمنمدعاججاهب كاكزإ ىلا زهر نأ وضد نيرا ةسدودجو فتند
 فميزير متر جلار_.كلولاماو م معان عم كسلا دج نورت ن مهاب وعن



 :زابأهدلاو زب ريع يمس خا زل يذاياوهمل روض فاسفلب سو دبع ]ضف اوباد .هربطو
 معربا متل اوباو معا هاو سونولا سبع سوربعمس| تال افيو ظفاكل حجوا هنعىوررثقبطو

 ..رلل وتر مماشس نمد اكىاناس وحب ذكو ص ظعاولا ىذا رفا فراحلا :ةوهن دما ننال
 كمل اباد ةميزخت ق عانب د مكركبابا رباب مسرصمدايدو ماشلاو قال لا تلعردلو
 يوي يجز سابا دان يزارا تاجير ابعرهمأبا يابو جارسلا عنان روع
 د لاسعلا ثياب يري اوجه يلا شحم ن نيس ورا, ا ناوختو دعاص,
 يتلا هلابسي ياكل ايم بو قسد اصوحن نيعنبدم انيس
 ع د يلا نجر /هيكوداو ظذافل هتناريجوب 0 ذقبطلا هذه نمةوادكعاجو
 1 كاسل ظعاولا ىداداوخسلا متلاعاللانند ىوباسين يا قتلا بيعي هركذدم

 اتاك تالوزلا نعل نم توضلا قدس ف عمناكو زنموعالاوحالا بحاصو مرصع

 اناوتاجيل نيجي زعيتككي لابو ودمي ماشملابداقزعلابو «يناسينب ميس ثيرولل بلطو
 الاس زجبا غو كرز ناقل لها وعلا صو النامي قرود كاكد#وتانعنصم عامسل هيلع
 ”ىلأ جحش تن ايصو شلع كيو ظن اكو نيدبر ةنس دنطوملا نوران ةنس نرشمو اف
 يؤاه قو غجكنيوابء طنط اكو داء نمداكام قع الب حلا مزعوأاهنرداجد د عانش
 يس دنا هلو توجساعر عن نب دعاك تادن 0 ل

 . ةكلانبوصو بق تاما اذاو وهل بين نيل قي مقالة دايز انجح قو ةروس تما
 لير اطلععين ماها ةريوساماوايداح سابع بانل |عفحد لجتتاا لبيع امان مايا

 0 نموعادعل اذ ى قت سز ماهاكبل يب انمكو علصالا لجل اكتراصوةلحإو

 هاتر ولاو قوسلا نبا ئصلا ظعاولا يدادارعسل |مسسقنليا ن يعمم مهلباجا هتبآو هيلع
 نكآناو ءطمزبد يعني يحجو سابا ومتاوهالإو ناكلاو قارعلاو تاس خييتكلاممس ثروعيلا
 ىاجيتل يلا لإ نيرهجركاباو قيرطملل اجا نبك نيله اباو ليحمسالا جهلا نيرجا

 ه1 مطجر) نفعها ىلا سس نيهجارسابحل باو ٍزملااقسلا قحخت هابل كاد
 تح وااو كاس هيغل هبؤنففلاوأ كفر نك كايلوولا هذعت وشد ىواسبنب
 أداومنىحةنئاثلاتلعملاو مو: تنس مولا تامو يري قداص يباني نسل نبهقدا بمعنب
 دارححن نزلا بع يعنابا مسيرابومملا هلل طبعن درك! اهس دليلا لعاؤ ىراب ةلعم
 قود ىرلا داب رف نميداياصنلا يزرارلا نيني ؤزع/دبعو يزارلا تسوي نبدحدنع
 نيكاز نسكل ل جوباودل اوفس دسك لع ملال لل اظد يارا سرد نب بنار
 نؤفنلا اولا بلطحتيروّلا دابعلا نعيناكر وباسن لسا قمراسمسلاىواد زوذنلا ىوصنمنب

 "اشي نيدو ةاقلان ةنس لالا عمب ونود نيسكل زن يلوب| ةباو ظفاىل يركو ا دسعايسد
 0 لااا ةاسهلاداصلا بلسم زنا ع كحل | اصل ل دل فل أدأب ظ



 جونو هلدارجيىدلاو باعص/نس قب رلاؤ طخ قييسلا ريدس حاصد يرق يانا ىلا لكم
 نادال اسازم طف نيس دهس ز اهدلا حلولا دبع ليس اربح نموا ومو ثيل
 ىلا مزين ةامهارملالدلا ياشنلا ناجي مليا, هضؤلا داو بانعسع ند
 "ليعاداو ف الله هلل نبعإ سمس ارا مس ةريئيو | سشمب رسم ىاربلو لج و 3 34 ئه : 0 ابكر لعدن تناك
 تنل 10|: وضم ةسددرحؤ قلد نانا ةئلاو ةزه نه تسساعوعر هيجل طك بخ
 وظون تشمل لاةبسلا له اضرا: يلا رءذلا|مزحإو و نما ةلمجماريثلا نونسو كؤملا خش
 . نيالذعن نوع ء كارا نيركن نشوفل وهو ةوعم نب ابحر ب هني وهو زرع همرطد
 ةةلازنكم دانكن هللار عه طعامج اكن نيم ئتءالسن لامع علو كبه ىنب تالا ا كيم
 امزح د ةرهلا نزلا نوكسسو نول تفي [شسل دانت بد يلكل ان نعبسيبحتبا
 ازيا ريعزب )جكولا اهنم زيا ضل عمرو مترف فد كضيلاربنل اجه ناكلا
 إل ننقدل وهدا يدجلع تن تحاكي سا السنا يفزع
 . لين ليسا مشلااباو ي دج حس ىوانول اذ ةوعحلي ساناباكو ىرعزخأل انبكسو
 مدرااعومسم مرج ةإو رم طنذ ا جحأو ثرولزم اشيش هنم ممسا ني قذنن مو عمو

 نوملا ةديوتْل | مافوورم وكن 0 ”تسيلوالا ميرو ضدالو تناكو كلذبدطخو ©

 بيلا رولا نيج ةتس يوت نيددأمدب ةينيسرا دالد نمد لاعازبووو نان
 لارج له دينك نكد ري يونسلا سار | لكن ى يني طعنت نر علا لبعض احب
 انجن ببحرككوريى وفشل نابحن دوره وبرجو كمزهلازمو مدان داد عمو د
 نيكني مداعيداداوخ نضع باو والان محار نيالا نعكو داس دلا هناوبع
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 نيلعلولا ديعوضدوإ نككوري )يلا نماهوعم دارزعب ىسوو دج تككاراد نزانيوتسلا
 مابعن بيشو يقدنراهنلاداظعل نغني. اربع فس بلو يعنيزسحلاو ينيزفلا قبس
 يما نيفلمرب ارنب نبا سرىسوباو ةوكبت حمسة دالوعنادلا موعد يزيل
 ين لاجل نع نودو ديس! ننس ايويزعاموثدحم دلشب يسرال
 ايل ازازبل ا ةيوقرنر نيرجا نبل هنزسكل وانو و رقيشسرلا عنب هنو ىنخسل | نجا

 اناس امداملا تم دزدا مشا لعن اما ليدل ىقسلاس |
 نم اهنمدج للاكل نبيه وروباسينب اهدا نلعب ارينا نوم : جعلان زو و ةاجرلا
 يو عا ئزهسممسمتالا باهعارلهّنننم يذل وغلا دوموسن.ةلبعز ل جا نرهتنزيطلع
 وحب ىصننيزييفل نين نجل ني فلوو زعم كوع مشلاب اوجاع
 تهد ضعن نار عذازرب لهم سس يلب ضل اوركذ نتن اربع جيتآو نسكن نبا القار عرهاباو جا سل أ نول عمم ايذإباوصن ىصنمت نيسان برج نما لعاوإاو 1, ةنسن اولا عيبرو تاز تجد هقزحن قا نير خل سنس ذا



 قازيسرلن وهرنم نكد نايجاككور عتيويوا ب حاصالْماق ةرن ناكو مدر عكست عاجر ملا

 كا يطا وعل نب ىصنيو فلا اددامحأم يي ألا كإجزب لهشم يلوم ا 0

 عيجلق ىىجطنر سلا مامن نجزم وحلا نيشل يصح نيني سحل طور او م دي .كنس صو
 ذك اوا ذات ام دج غشا حبشم |ك1فاإإ ثلا يزفتساقئحل اني دوخرب هع اهلادإ

 : :000 1 حلا
 اعزب ننس. سسكسابحااو | هللا اموت شاوووشلا اهيارج لإ هجىداولابتافزم

 اهب اءوروااو:؟ماجف ةر اظفاح عروزقننماما ل بيشلا ىوشلا اطعزبن اا
 وقال صمم ازاجلاد يلعن بوطمو بوك قإولام عساس ل هازم ىوشلا لجان ملبن
 دل ميد جيل ماعلا او ثدىرهعد يكن ا اكنب كبح بوعي و

 ةدلاوب او مزحاوأ نب بوت حيز مخمل نبجرلاءثككود بعمر نعد مجول اهيسيغكلاب
 هد يوميا نكيوسدل | بيعش نب يذرهاطوإاد 0س اشب ت امدواغبرشلا
 اوبوعزقطملاو قيقش نك يلكزع ىور وم ؤنوودبملا ل جلا ف ىا قيم ىملاتد
 نزف وو يل نا يزاو اةدوهوا نبناولسو

 قادلاه ناسخ خرز اوشن اكيقوضلا فس نسكملزب لوس نيتعسا بوقحتولا علك

 0 ل دطتق الا رسكإلا باتقت,سانل ادازاوب نعتيتك
 لا يباو يصمت تسون منع تيكآ تل رن هدلادبعي ةهيحزبقاعسا نب ديخم
 يان عهالا اد فرضه نزعل اديعن ره اطد طافلعداب ىو ماكل مع كور حب ممقلا
 نويعل | موضسنب لن لجاو تونا نحلل نيلعمشلاواو يوسرالا ركود انعلادبعو

 ”قيكسإرعولاو ماله ةنس قى :هنسدار دبش ججورر ضهر ٌةمؤويب هوس نس والو
 "نكي خيعلا نب مهام ) قارلاب بس نملاونايلحت !ملزملا :لجر هل ىلا |.ةومحإب دعس

 مهاب نوع انملابدنزعالبعنيهلعو خسسمول نوحي ناجح اب دكان نب ليني زمعجو
 لد نازي اوال دكني ردع نفصل (كابملا نيفعد برجل
 ه ري ثلا ولا يوحنا ان رس مال نس يول |سينرب ظفاكلراع
 .لتبلاوزم مهام جاؤر فروا ةمقشلاكاوتلهلا نيسلا ثتلالا هربنا
 وتلا امان شاش ياش ديلا مسا اواشنل اهللافيو:طمح زم نحوي ئذوهم حان
 كور ىلننلاو راسا هان مههشاخننلا رطساوت ليسن نه هقاازبعوإ ةبشللا نهب
 ا ءور حجباررب) جوك يبجي د لنيتنب 4و ناطولا ديس نيب

 0 كعر كالا جو:ةلمؤملا نشلاو كوملا | فقودصل او عم اجو نايئالا

 كيفروبْسلاوزوطتو باينلا ديوعتي:طنفزم جز قيم جخ انسااو عمان! علا

 نيو ريءز ة مشاطساهزمازمانيا يح اغنلا هلزيقو ىلختلا بحب رمتل بجو ةبنملا
 متو و موعد ناملس د زادي ةم سازيع رك ةناود معدانم مهن وي عون :ووه نكسب 31



 مانعكدد .راعنبماشعو ند اا نرد مضل بييملاذ اعمر من نم

 غينيس سلا زجازب 00

 يرعب دظفافل بوقبي وشمللا لبعولا منعكور هاطلاايأو ري يوفدو بعصمامإو
 اسود, نشماإن اوك« يئالاو يرسل ريودزب يعني رم نير تسطباد "تش
 ردم ناملادو نين ل*يئزأن ىائاخمرلا سيعنس نيران اسرع هي هوك لي فلس

 نيياناديعس لعد مدار نوفلاو) هنعكدد ييعو بعصمألا ناب بركباو عيان
 0 نقول مارا ناؤتشلاوبا معكور :زلشثو دابا ومس مسار ربا رباو لج يلب كود

 ربي عسإ لسا هيو يقع عر ولا مس انديلا بنل انفو فدسلارجزطبوعو يسد

 :ةهضواو مارا هك 00 قم :دوعمإ هنود نب ناواشلا دصلا ضرملزب ريا او تلحنا
 :ارذب نكس ىامهز زمزجواودالش لمحو برقه اسنا نينا كحل دال نب ب حوريه

 ددسن ى كد نيكل عنب رز ئميلعنإؤ بعهناو ربل نب ميه د نجي هنب لوس نعلم شد دعو
 وفهد ة مانيلا جاور ةباشع كح هوكي ميكب وو ر واحلا بودي واو نافل

 رادار يعول تسجد جاز سو يزيل يمد نرهدانيلل

 اسالمزما لاف ثيرلل نما انكماْفْس لئذاحانشس ةنث نط نابزإ) ذا تارجوناو

 و ةماحللا يلعب دج 7متجوإ | لافت نركدإوة تشم كيل ل انازيلات
 بالاك ناعما نوم لكنا الو موس وكتشم نارغفسؤ ل حنا اموت

 كيوشلا ىقأسلا دالش نبني دمروا نيريومعب جاجا نو ناشلا ةقجل نبدجاركوبا

 قشملا مسن مهاعأتإ دوف نتف ينو ملا ريو سإب دع عاهل تدزحو قشمو كس

 فو تسبد :اكلاذف عيا ت لانا امرا ن نجت ديفا دهيتديلان ىابلاد
 يات[ ىيهملاراطصلإو ه كر يعن ايفا نيا دقت :زدا نمنأكو ,لعتب)ص اناء

 نئررئساصنملا ساطشنز يعن نجلا عبوتج مع ع 7
 3 نسل يرزملا رلدذبو كرام نياوزنيبكق إو ىلا ءاعئور يصلان فسوضلابا ته
 ا اذيرخلا ةاوامدالب نمهحنشإلل بسلا قماكتلا لا

 تيارا جال اا يندد موس نحل سيرف
 07 ةنلالهأ ةلحأ نيناكوشلا شادو مان لمح مع ابا نعتا»!اىلف هنت وسو
 ةرلعتنانضفطط ناكل اقبداهيخرحمو ورمل ودلسملا متو 09 تك ماضأتاو ملت نمد

 يحن ةيقر ئبودسلا نعني هئناربع مس هرصهزابدو اناا لد نام رحل اجر

 تقود هوعو بماكن بدرعا روت دئومل ونزل جر يسرا داعب ماشعو ال بلا

 يئذلا ماجاني محدزب مهارإنيديعس اعواد سؤ يوأمزلا او :نرايامازمورشك
 نها نهانا كلا نيزدلا لع ىو عد مك دين د بكن ير هو خيل نففلا نيديدلار عودا زعكورب
 01 ا الم طوب اس رس وس 2و
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 دوال عبد فوندو فوصل دعسو ان ابجمسا تاكولابا عوف ىور ملعان اشم فاو هنعازوت حو
 تار وبصم بالوؤملابا ساه (كللص | :ناكجامسلا نبع نيل تحأ ىبأ هنياد دروب عرب وس دشس

 0 قلاب ةلسل] كيراحارنمىوسا ةوكيديلاغن !ارئاطئ لجان ننساها عال كراقلا

 ا قوبل ءيشئ)واشاهل لافي هاسإ ع ةللنإا بسلا زم دله انسلاو

 يحسد نجا نيرهعتدظلااب| بيدالأ تءععيوفب نادمصأي ظفاكل فلا نيت يي تانوعسو

 امال داناوور يبو ءاش يرث قاءزج جبيدالا ناكو ىاسن لشملا لجو انيحصلا ةشلا

 ينال مالم مالو مم در هب نيوملتأ غليل له كادحب-داهيتعايتكوائ يوي نيودر |نمإبيق

 نينا نا وازوكلا ذدوعلا تيرعال 5 ا قارعلا ءاشلا تيراخلا هن عاكياهلاب ن اكان

 ءاسن ريس اءإو نهاجر 00 ىجرحا لا توسءاشلا يقتودلا ره احضر اولاك د

 قفازعمل لف غحزمالمأ ديالا دجا نيوويرمنابا نعمسامابو معا ههاو ناجلا تو دنيداكع

 2 موف انعبراوانشانع ابي ضيولا دورس يتوب ف هابلا ءاسنبا هتطيؤركسصؤم انس ةميبذلا
 ملا برشااو نلمولا ىش امس لخح نمد كيال نفو ماوس بيو مود حض مايبي اكممسماي
 دعما كم ءانلا يمل اميه نّيلا ضن دج اك يالا نستعا#نلبلا

 ًاكيعس نيرسد ناكنلابج نبه يع إ ةرعادصوو ستعيد نا ههنا لبعو لوس نيكل نكك ورع

 كييادلا وع :ورعشلاو: ناسا طاع تما ند همومي ىلا هاب نتن اضن

 يضاؤلا مامالاجوشلا قومالا تناسب دقن وك ليتل مفاد: رااضعنبدللا لسع

 وعجل :,هيرايدو ماشا, ناجاعقزملالإ)» بادالاو بيلا
 «<يىور ليبكزب ف دلو ليمثل نب وهنأ كور مو انشا 4“ اوموائاعو اًهمف ورلد لها

 2 هانمؤام تاموتاعر ىلا مدع ددوهكو:نيدلإؤ يلا عجتكوم ماحب كلر نيس نب

 45 يش نوع | نسداربعو بااهمو دفينصم لمبادال بانكورت للعتمت اواسنب عربد

 ثدحننيانضنأ ناد قامو مكه يردع اما نيا بانك نذل بح ام ىاسلاك ادلسؤ رج

 لقئاغلاو تلبس قونو" كباس رب اقلنو تلي رهنم وأن « وعرب للكو ليعسفب ييفنع

 ساهي ونوم ال يفص مجد اور هس ملزم ياض اجل ميكر عمل هنباو جالك
 ايحشلاب ناعومولا قرلبو تاننلا لع كيري عضد أجر نعت زي يالا بهو نوّساربعو هك وك

 5دابحؤتا بارا افميد حير باع تكو .عوؤعا نزول ارماوهوعن يزين كدر
 وبريد زؤملا مثيدح تنكح مثناجلا نعرفشلاورأ عضل هينا مينيزمالا ناضاطكنومبرمل خنت

 ناس ف ةويسا عينرزعل اديعر ره قل لمازم
 نابعسكي يوسلا نموا ريعد اعني دج نجلا لبعولاو ل الو كيال ثنيؤس نب نسما
 موعدراعن ماثصويصماماوةبيانفو مهلا نمجرو ءعداقن سع م«ناجئادقزعلاو

 جنوعابعل امئئسوسلا بوتتعن نإ سوي مثئلأو او بوني نيس إب عوب امعشدح

 ها 2 :قلاقو صو جد ست ععسز:اشلا لجل قوصمولا نورا نجا ديعو) فاشلا نامةعن بدا

 و2
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 احل لازلنا ذحدآلا ارسل وان يوم نينا يؤم« نمد لما زك
 نوجد فارسا ةيملا نيدو نعش #يرؤلاوهؤإإ نامنوجل ابل رولا ون اهنا
 يارب هبانادإامالو ياكل نوضفلاوإ تعتد وتلا نال شع نر
 نيجللرواسنم نكس المار امو ناكو نروملا هلضضملاو ينل ةئتالاثعد كتارا يزيئلا فسدين
 كللرعمنلاوباد مايل نير برجا هاو رف عىوو ليفي سجون او ذمافل اي لوو
 تا ارو صنم يوزرم) *؛تاكولأوبادنعانل ىو راهوغد فرملا ارش نءايختا

 ةباشلا نيسلاو نواب ا أب وا ةنسؤ وو ناس هزلي ئاسو ىوناسفب
 لاشانم :آهلامتكوو نال دعيت قوما ءايلإو ملم هملا و د شمل نيسل)نؤملا تا
 ا يارد ديووم يرن ملول مساع غاجوةةشاو باهل رهام يوكن لاو بعل
 ةناضإاءانملا قولا نسوا ى اهرب اسنن خيرا يهاب عوبا طا ضارشا جاكي

 مالى انلالفنحا نحناكو ىقلارمتبل دنع نوكاثكماكو مانو نين نسر واسبانيا عدد
 لا يااا ةداسققد انتل جا خت ناعيا مئاح اطمن

 طنا نيسلطف لاري عاداو فعال هيج ديعم نرمابعلا | ممسوتسل نالاوعد ليدي حس بنوم نفد

 بايمارسزلا عنب بأ ضل م عيار ايطقتد مهتلفاد يوصلاوجب د خادما
 ا ةللغنجنز لعتو نب نرعو "اك ونعب ذا عدر الشم جيلا ءايلااميمآَد و ضلال هدمج ةدوُتلا
 1 ب و وا
 ال ماتبي هناك الود اس ان. نبصال لنيل تلق نحن نهب قود ديغلات

 "ناش ميال هوناتعاجتيشا نسوجنلا مجاعزح اجو: ةهلار بلطي وغتو نودع
 نك هني داك نيا عدم ينام: ين نم يمتلا جاشلا ناعم نيب
 دربيل .بلالبموم عانلا ههاجبغرتبو ترجرمج واو يملا فتية كوةو] روب يهتم ناح
 جيبمسا نيف وع شعىور نيل هدلاوركزيوكو تيار نمسك نتكدردو كلام تيرضاوار قوبل لهازم
 امن كب وكيل نكمل وون داك قحازلا نامأعنييلعو يزني داس ىو .ىببلا

 ابا انلاو ظلال كذ ع ندجا عيا كور محد بيق عام هنيوسم طساءنكوإ اسلا
 هنالرعنيزيحنسكلاوو راك وول

 أ نوي زجايا صم تاواهي لتيرتلحمل تناكوداضسدزنىز يموحا ن وسلا جالا

 داد يعجل مهارب كاتو يدار جواد ءاسع نربي وضد عوعد وصلا

 واو و تاي نع نفوعلاو يرجدراطعن دم ديل قحاليولبإرمعزعو يلا
 امو ةنعتلو وش عودإ مريت ناو وح دتفلو | يحمس نب زهدوسا نا يرلر ئبناوسا كو ةجج

 ا لا ل

 طيبا عمن اياك هات كاكدارزيز زم جالا نيكني نسف نيب مر وصنمواو مولا
 تفل موعوتل لال جاني هزدعج ام رايته نملا نىلعزالهحني سل ءاوورفلا تبى ندمت



 بئبوا مامالاوعو دلتا نارجاضعبل مسار هينا سلا ند ااا ز| و د فوولزحأ )ش

 ناكيش لما زم قو رومابزمل نسخ تنلا ني ..[نصقلا لب سايعلا نيودبوم نب لهشن, سدي

 00 زيزدلا يلد نر نعكما يبهارا لخا كتليظضز نعييو رس راكعلإوةّئالا هحا
 ل هلعىو سيهأا ل نزار هد يل نيكو ريالابولا ةلمزحا يدك شو زوص و يو لو
 0 م أن يول نينا هيل طصو نضع نيف[ 8324 ثيسطاحا ضلال
 00 نمسا نين كل هركسد ها قب يسر كلاو ناونلا

 وكبر لا ماتم نسوا جلا مو يزل فاعل رف وحلا اهنا ترو ه د

 2 ريدا نيوص ويوم ارهخنررعصمح وبا دعك د هربعد مر قطان ككورييتؤلا ليلولاثب

 يومان ووشم دانا ازعجل نع مورار يلماز ميسؤلا نوسحإ لوا ليد نيدجا

 يبول اواي ايي زحل وا هند يفي اريخن لطب اولا واع يطق دنع كومه ق مولا
 دوا دنع يدررملخلا هاطياودءاسد يحيد يزعل مشلازار صازمةوك عاجزعىو رب
 دل نسيقإوداوهزمةناةددص د اكد دعانا قو لعام يفال ىعت دما

 0 « عيت يز وصوب تامو سد «جتسنندالو تذاكو اهيا ضاالا قابلا دعب لنيككو ا ةنع يود

 ل طماع دانون دعي درلل نهاد باز عش دحوسؤلا نيني نهتلاذ ةيهرتبولا
 كفرس مس هنبؤل نيا ليرس نس نيوز مارا لازم يلا نيكو سا خبه نباصولادبع
 0-0 اراخعبدنيقل خا شنم زدت اورب يريم عن مايل تاماقلا اك ذم تدعو
 نفنوكأب عم ج ىلكا ير موت نس نال سروملا
 كداب ومازمتعاجزعد ةورذ نقع نيلي نمر سفن <لادبع نمساربعيأ فب وبر

 ةيوأ حنعل ىد دال لا دحر ىدلاودنم سيب نوب ةلص انا ينط او ونلل مازماظفاح
 قكاوتناونم جس زتشراذو كاكو هللا مهر وسن م داس | جد تاررص اود رؤية فوك
 كاظسولب يتم ارق :ئأو بلا راكع متون ز اوه نداجنب ل ءالابلع
 ىانإ ننام دي اقناو تلد انامل نان هلؤستو ديلي اولةوضد ولو فاطدارا ذا
 ناكر يزعبلا مشنلاوب حا اجد اهعو محب ماكو »وعد دلاذءإ٠“بهوو ةلس ئداجود

 0 تول كب رشا سل سما انس جوملا, تامو نية داّضلا تاقنأا نم

 !! بناها ةيؤب بويا اج ديه نعترق ووش لا نص هولا "اكلك جيلا
 ل منم معساملاعلل ا ءاذ ناك يت يحمس ا نيرهتنب دجا
 ةاهكوإد كناخبا ومحبه دود نعد دليم نبوي خشيراناجهانم ولا الج
 2 هللا دعو ثدوحأ وكيل نكئورالايرما نمو »عنيد يوب باتل ارك زن وحج

 0 5 11م هاو نهاد سس موكرا سا جونو مر ازتشس لو وازطوكم

 1 ل , نيدو اهنسةّيماراحلو نيب يرلا يتمم زفوعو قبيل زتبشلا نه
 2: تكريؤلا ناوبطلا مهلا خيش فدا شاك نابزرلا نيله نعكو د يدي بعد



0 

 ع 1 :

 ا

 كي ورسم | مابا زيطؤمال ا نيدكاؤ هلو رازرخللا ةسحطعالا هي دم تك
 لوطا دالاةدفضف نمي مو ىلا مادو نرخ دانا ؛بعتلاس ىواهرلا نيسفلو الق

 ١ يمك هادي كذا وهو ىنخل ادار زن لد اكسو ثيرول فج د اكو راهم ايم :ْركآو لسلباماق

 طي نيطجلا زد بك تناك ردك |لصاف رد تسسايعلاد ساعد رادع دنع يود طكراومازم
 ليفي تلايباو ب تعلو داع قب انه ثول تلا م ثالصمملا اديعاكو ري لمح

 :ةركالصانعساكؤاب ضووللا جلا ثردنن ىكز» عن ىكذ كام ثبدعس نسكن لقب نيك
 كبه داب لمك لماكنب كاف م تاجيل رمد خي مالبلا نإ هنشامو يطرارلا زين لكهدإرخر نكس
 بان ناولسو سنحلا يلإ نتدقابام نافع لعن مد نس حض دحلان كلامن نعم ن يعل
 "مب معيد درا في افسح | بهذي عرففلإباةراعالضماو :قت كاك ةداسإبلا نشياع ب يليه

 نوتشماخو مدارعبلا هزك م م مانلاب تابالو بور زنةوكازع جرح اكوئياش نب لمع حوبإو زف

 ارامي معاك لمد او تاك ايح جنح وقشر رايس ف بكمددانجدلا ةدج عذر

 3 نيسان 55 "ليت ل نازل خيحلأ كلامو مم +4 زر نمإ اع موب ف زعو نم ولا

 00 موب «نن ىلا عراس ملأ اكوا عجض |نبوهلاس نب دعس نازحي روما نا

 اليسا ووعي لا مزافلاب تاي امويبشلا ملعيور ليلولانبدلا>نع كدر
 . خلا رمرنالا فى ناهبحاب قالا ططلشل>ردبعس نيرتلاقو وسعلا تح ادومجس كاز اقتل حلم

 وقرسجوسو نا عع مانتفاهمحلا نعسالا نه دالافالا يوحنا تيبلاؤ لحلا فذ هروحب
 اكسو دإللا منج يل | نيوصرمانج نيسان إيل: هطعككحبل خا 0

 ينهزم عنك هلعاو امم يسر تسعين: افلون وزهجلا
 0كم هارب هقاربجو او فوك نإ نين نلعب تعكر دولا هانا رولا
 ظ كر هدا 0 52 نيوضيراذا بحا متل

 يلا نه فحاولت ريا لكل نوكر هولا دو هج 3

 0 هي يعني ثاسو فلس نمزطبوهويئالجي

 1 ! ىتهالعملا زوايا ينير قانا اا

 3 94 3 ل ل زرلاوتعص / 6 ل 0

 ىهبملاودزاللا وجو برر يل :بذلا هذه رجلا رالااهرح و هتلمهااذطلاو
 0 د يري ديجس قلو رعزإ نيو نمي ازها ىةدادعيفدزلا ثرحزير لوجو

 مدا نظن دافيد دببة كرت مل ماعنبدكرمو ني ني)و ةلسنبنا راه

 وا[ امس اخد تناكو نإ الحوت ام مبدجز ميل (ن اهثلان

 لاف ا مم
00 

 كيم بره ةمكتد داع للك زل إو كالا ءاوخش ه



 دز جود زنط هيمو .قوكانننغرولا نمت ينثر نضل الا نشل وذل مللوم هيب يشلااكلاد
 زيه و لاقالوكم نا اة همز نةبه )التل اوع م-ردازب كلام يدا حز ءلعز ىو خلاب

 و تان ناب عاب سم 3 هيرب ربل نزول اونا اهلحو مشيا اوروسالاو :قلعتلبقلا

 يضل: داع ااهأ مانو اد ةياارغلا يف ل اى نعزي وز كفانا

 ما كالولا عه ١مهايازاج بيزيد وس اي الد واي اهروسسس ل بمدنا دبعب ثازعراكو

 هل اعاد كاسنزخنز زم تاكو اد ,مانس ندع امو لدن 3 دىضاتخا ع اكوا

 اتكعوو نوكأ انهازم نا ها دبع ن بكن يورعو او فاك «لميقداب ماخاوورملا 5
 نتايظلرعطحم عوار مو زل يشو رس هايس كام يعاين دنع ,وعاباد

 مول رهاد صفح ع رنا هلل الا حما نعوريتةوبكأ مضاد يئخلا وعم نب
 يهد قرد نجلار لعن نيعفلالو ي يأس ١ نتا صح ا اهو نيوشلو تسوإ راجح جس ح

 تسمم عين ير كا موردي : دا نكقتلا :ىو رفة كا زهازمش اللا

 نيثرغلا كش مها دبع نبل ,كيرثن هالي او يعض اد را ترعإلاو ييأس "حا كأ نك

 رووا نروصتحل هنا ب ولومن اولا هلام زب دعلسثياو رك له نعبعكن لهل
 ين ممدوع نازلي نخر عزت ماس نيو نقمإ اغيب تراو لوم ايكون ثحمس

 امو كلذ سعب ::ذولكال وف اموري نس عساي انتل الا فقع لهو كرابملا نا كود

 دل معوزتج لونا عاوس لفزحي طعوطي ورام 5 ىننع عما طاف ناكوزت رئاهو نيعبسو نم بس
 ”اكادع نزلا عامسو قييئرالإوعماو نورك نيديزي ومب تح شي رمفل طسأب شما يبس

 000000 نامال. نير هادو رقى هزي دوسالل ولام ةرْيكم اهواي
 8 مها لك ماسنار يتب ون ,ويتملا ل عاشو ررمتدوكيزإا نك وربرسلخ زد ا ناره

 نقد عتستامادعانامؤخذ كدة ةيعفيعبا جل اما وسروسالا ن اكو يزن ئووسللا دك

 ,بسىو ىداشدز قرت ءاط ميكو ورنؤاس اون ذوكأ نهاب ونغلا ةاطا ماج ءاطراوناو

 لاا أ هك نسينا ا اكذ كرو
 زفوكأ ارت لككرهملا دو مم جلا بز اكو نسح زي لبحأر نعم زي وكم عدهم ام نالتفا ىو
 نا كلذ ل ةولصلا كوي فاز دو نيد ناش اكو نيوعلأ دبع كرك نيمهازيعل
 ايسر زلخ سو يلع دا صوم سادلا نا فعامد سانلذلراو لضسلا جالت :دوغب
 ىتزاولاسبقو رشق ن نامل لافي يذل اومهد خلا اما ناكر يتخ/ ثقب ناهس عابصلاوباو
 يوك زمان ددال عن حاد لكريسا ن َن نايل اق ورمثمن السل قو نيس زامل لافبو
 هيشا| ريع ددلب و تافنماوقازعتال نحل يفي زعم يتخلص كد ديك لاوهو يلدا دنع

 ٌسالاْطف ينس ناره سر عن يىمن ىكي] يس هديمسال ى حابصلاوبا ند جب مبو ديكو
 ”راحب از عا ةور بلا برد نيكل اكدر زما نامل تعا عنبد املسووا جوناو ىئّْشس

 9/000 ناكداعضو ثيردلل مهجور كذا لرداطل نك اصالجسسناكه نامح ماوي اذ اقع



 تاب :امجيا لاف ودعا قمح ني دعس نعاكد دى للا كوبهمنب ميهار) نيم نب يسيلاف كاذبا ناو

 ”قوردماف نبت رعو سا نعيم د رساخلا» م عوالنادخاك م !وم ياوسلا ومدن مهي واو

 لاك رابما نباو ماثشه نب وعمد جلل ميكو انك تانك ا[ بفسأإو ناطملا ليعمنيىوكو :نربعو|

 . تدتلادع يااا رت وسب حس اكودايذل ا نوم نب ميظادبانيوم نود

 يدع ا ممككور نمافيز ةهرغو مينأ نكوو رسولا رعد اًظاطحتاكماوعكاوسلا نوعمزب مفارا

 يرق نام رهان عدد .نزيداهطب( أعقل عيد د الدينا ديس نيوعدكرابلا ه

 الار جن نعجن لت هارب كل دمج سيوياوعدأم ملدا .مي»ناكدط هاو قير ازم زهتنام

 ار ىنجو لا نال نبع ن اقل ىلكيل نع كجرباضيا دوسي ىكي دكر نجي ره ازمير ايلاغلا
 تاكو يؤبللا ضيا نب نسكن شيلا نسلوإ ملعكو داهواعم تما وح ععتما
 ةلجيطحا نميلاعلا تاجشر عن زمر اطشإ) لال دل لجأ نيلعننملوا اىرماعدر| زانس دودج ةافد

 دلنعكو ىوريىسدعلا جفا ندعو ا نشل, بي حوؤد الاهددإر بع يككبا نكت درع
 لاما وروما ءاقلو ولا ضن قاذغلا ةرصنو ارييداشيت درعتننتكلاة د برطالل 0

 "ايزي يزمجولاهمجاه لفي يلا قاهصا نيد لءةراوعدانجللة بلا هلمنلالارج
 218 او متباوويهزاتس قدرا ماص ةاطنؤو نتي نكن هصا زها زمنا لمن

 را ندعو ةراولا ميرا حالو 8

 0 نجلا نابوعة يلب هذد عظة بشلا زمر جل الزل اهزملى ىزججلاءانلط توبا
 اخون يرئغا ارجازب نسوب بتيقسيولأ مهلهل بوبتنرلب ونموه مشا جتيررلك
 00 دا ميسر نحشيريللاوب ممعوةدماهب
 يطعم رس ميج شتا جالا ن تكوين نم نمسا قي مو هتاردأ عين ديرما
 1 ا الا اكواهل صخب وب وهو قيشاللا دولا نييفعوا

 اها: ,.جلا /اكطدؤسددؤل |مهب كيلا دوحننازل مدعم نئالثتندودحو ةاثوو 0

 0000 يجر مجلد مهاماوعو ريتش وذم هلا
 وول نب 1 م ا 0

 يا/مام دابر م ليو بتنا نا نه شاملا املا اهزاو هنيزجلانيشلاخفد كل
 سا قليلا ةهن:ةعاجنالانساح تود نسلاددؤلا ىف انيوكدت هفضاهر ختي دوع

 ىنطفادمالب هرص عز :نينلا»نسيدوبشملاو ينك اهرككا لذا يندرطادلا نظيالككى خت
 اني اكنييصحال نب كسعو نيصحيمركسعدعس ار ارجل ن همس تدخخاو اد ينتخالبات
 نبهانضبد نكي ركل دم عيراطدددزلاو لكلا ةئئلاو لعلاج نيكل او جاتلاددج
 نغفل اباد ديلولا نب ب وقعيو بصمنب ساري عنزي عكو مون
 !انهو قيشلإو 0 و محا منن لكن نابل نفل جهنم جحد م عزام

 قلاون, ينل ينل انفال ىزغل ل ءاملاوإ استند ؤهف نادل فمككياأ ه



 دنع معاه قا دال انمذييِللإِ) وسلا كيرالا نزلو اكو سنن يكتم ويخالف
 و مااا درالزمنطبوسو لبعس ىف دانا الافات اداف تاكو ناقد ثاللىرعلا

 زول ازكمزق وعلا لطائر نمئاسو خه لين تلح نزار الا مهتم تي ركطر مو :يردلازعنماوسيل
 ابك ةس ترم ةدالح5 دارعبإ ىوبع هلا نجزا دبع نإ نامر يرعلا بنا كرعلا نايش

 يروح يوعت ملاذ :مدارع كلبك نسل اوما بملا وخال يوشملا اماو تالسؤطل عوقب د د

 كرد الد يل عبو يالا يب دببعو دا فكك بار يئايقلا
 تشاد كاش ندي( نا تنس بذا, ويلف فوندو ل, واقل ا عما امزلستن ناكل لانى

 8 ءاننلف دو م« ابابز داي سامالاوبعما# تن تاو بكا رلاوجالا 0

 9. يعز بنل شر لقفل لهدا اهيل ى و ننال دعب ةجلا الو نيران (يك ءاذدلا
 م عامنا نوع نات رز وانم عا 2 ندور ب نسا نيسوأ ل «”راهلاوصو 5 م يدير

 "اك دايس تول لكل ءايح عا لونا يع لشد اكو د رواق مياس كيطخدو بيرلا بس

 5 3 558 الا ةيز حبسا م مضلل ل هاو لافت بولا عفا نفح يردن ياخ علل

 اد :اطعنإو يرو ميانالد تيكا مدال الهال جلا انيس زل ى رجالا ديدشتو
 و وروعسا |نمندا لبر ودبل نامل «ن ليز عت بزر وأبإ د الهو نيام اذاىراعلا نم عا

 9 ملص ن تش ليتجتاو تسود هبت نيون بذلف نول خر ولا ناعوت ناكم نزلا اك
 7 انيماشعو ين مناواو» نفس طباع ناقل

 "نيزك متاارب عل #ىناو قالا نتلادب عينا نهكورب بيلا ر.اهثل ذعجنيلجاركو ار موعد
 رطل م نب وم بواب ىق قام حلا نباو فو معلإ نسلط ن لسا نعد يقملا ساهل
 لق نو اكن نسب نعد عوتد» هادو | ناو يقرع اواشونا وعني لينين

 طدويشوا يما رسول امرها ن ناعيا ع ناز شد ليرعس نبل همني وصلا نيزهتو
 الس زواصلا سعد ك,وراسإبل اداب قت! لبع ا ان عون نمو ءذيوش يس ىلصوملا ىلجيا

 يشار تلاواب قمل نسف واوا حالا جزاع ادبوهوغل دا لياكوا زف كورولا
 هدر يعض ذلاولو مالوش لروال 4 جيش تام تيكن كا داشماود اكول اشد اكو

 كارايل نوني زرعمساو ىلمطيلا نطافلا نعاعدروطس يلا نتلا ديوس نلت نيلملا دبع
 ريتك دو اذا نمو غو رايت نامفس نيطجاد ل ىلا نايس تنجو ةليرل !يرعملا ندرعو
 ”5 فكماناعصا نم .ةءاجته نع ابتكر ن نسكن افصلا نعي دحر ىل جمعا هدأربعي نع
 رماعناودا م رارعمت يال انو زتئت لافن نعال تااسو لاف هم عاتب و ضنا و لات ببطن

 ريل ذرف نري نعم , , ينك ائعلا نر بعدل جا خفلإواو قونومشلا ع وقل ن نيدو

 ا :رانهل لكتب نالعو سا عل ملا نر ممس ةيالأرم اذقلا هنالجن هزكترزولبلا نير ع بااهياو

 نر ب بجرب  قمحل ل١ طوعا ئديعطإنل وهتن مهايبا و عاولام هنعتعمس اليكم

 5 ماهل ميكذأ 57 نإحساو نالهملا نيعسو ىو ةييعزإ هنكئو سيدو نب ندعو



 كافر سبزم ناسللاو بالا مذخاو مدطب كلذ لا نوجا كلذ لف بدلا كاكو انش ارعالملع

 هويت اهلعتلا ميال اق بير +7 تح ا .وسالاوإ يبول تاجا ايباد
 لوا ب نيران ندوب لكلام نكت لجل ذه قيد اكد وغلا لصلا م عومنإاو ين
 نشل لي عنب لخ دنع د د مس نيد يبي كرابما نإ نخكور مط اجطوم قزم ىو كاخن
 معاقل كس ةةوكاما افا ربا رالف زيها قر سمن ب مجتمعا اماع | دنس لام هروب هاد
 ديم ا/وك ةشاندامر جلب لنجد ر نبت اواي نع كدر وصلا ماد نعتنكعدرم
 وب مداد راط دنءامر ىلا سبإ ناضل دبع كسعد نحنا ةامدوكتم
 و كا , كاهن. كاس نمواوصصإها نم يو ا خا يذلا مف نبرهشيزن مؤمن لكي
 اءراصالبجمناكدزكاوونلاد ثيردل تاكا ت غبن الشو ىوروجال نبوي
 كيلا رايس نب شيزرنا؛ ىحبن «بيجارسابعلاإو نزال براق لدى م عادوا عينك ف

 لب ىهشاهلسانيودجتث ناك دضلاد وخل اذ تيفوكأ م اهأ بليس ف ورمل ناابيثلا

 ثترمجوم ذم تيدا ا د :لصو ظوحلاو
 ةتيرااسلاباي ام كدنعا بوري ئتلاو كش اذا يبص انيداوز نير متارملبانأ لاعبو
 ا ةناوال داب تامو نا هور شع تس ماعلا ننثاو تنام: للو ملفت باعح

 ريم .:الدوا نسور 0 ماشلا باررزبولع هدد سوتكم

 ءانع تبا وغلا ن نإ بصدد اعانمد لابني ىوزن ايلا عيان نا

 2 0 نخب تن ةاذاو
 10 ظعافاا هدب «ينوهرماطوت رام دوجأو بكي[ سحإؤم
 ماد نيون حا مس تكيلخدظنعمنف ذخإ :هام تاكو كرا بيرْغو لؤنص

 0 0 0 م
 ا مووختلاومتخخم ٌقالاونا_نالا قلخو نعوعلاو تالا د ككل اددددملاو
 قر تفللاءىغلا دة او نبل ةئانميرعلا يممبلان ايوا نياعديالعلا نيتاينورعوب

 قالاساوبا» يوعا اريزوباو عمدالاو ميلود ثياولا ليعدنعىو ده اخو ءالمحلاو نسيزع
 أملج ل افف اسهنع نيدمزي يحين تازسملإ هل لاني العلا نيفكيإلداكو نواوستعاجد
 نعدومجو ىعامإو ظويم :يكورب سيال الجالءلا نيهرعولا ناكب حن بيهن ة وحس لنز
 ايمن نكلادعح نينا نشا ةديضاسلا ةالوام نبل اقزام
 يصار ظفافإلصملا نلت اللا اا ومس ذوالا نإ نومه كلانس“ اتااعنررسن نيوعن دوك

 مارال ع ماورسل دج كل 0 هاك
 ا غانا نك يومداولا يزا يا يممإ نعنالد, داش
 هوعد يردن نجل ادبعةنعورر بكيل ن ىحيرت اقر يردبلانسالزع
 5 اانيدملا ري يرغلا نايا يركسلازجلإإ نع مونلا نموا ليزك ظلال تباثنب فكن
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 يتوعد هنعير ر ىئوكلافف تاز! اسس كيبل كلاس ل بجزيل ههابكل ا رمل زيواعموداو

 © ين نومارت وح ١ ثدرزمل يعصر كالالا ءاسالاذو قوه نيم نويكتل اواةغنادوكب ناوحمر١

 اح روزصا اوال ند دز» لعام سال لكلا نع نيسلايزحإ فوةلسهل اهل لو هشتو
 قرط سورس نابولأ نمور عبد نقره س+ م4 ةيلارسا | ادا سم يمول مسالا نمل د ومشلاطو

 ساو 2م رانا يدعو نإ رجا ندع ندم عج تلو عاج فلما | مدا نب وسعز دنع

 32 دار عا نب يعجن لين ككمر ن واع بانك بحاص دايو او ينشلا ل تتناصتمول
 نروزعكي يرشغلا اهيل م ل هجونام »م1 7س مدل ىذؤ قد يول :و أ وشمحالاو قالا

 0 يتامى خام نورس وتس اولا مرا .ةشسرممدكسالاب تلم زد ف ل ذلكسالا دالخ
 ةيميملا اراوبلا نيعس ب يخي رعب نا نضحلا ديعزيجون و نسوا نبا اقم م12 ناش تؤم مسا

 أيا
 2 دداد ناهلس وصمم هى نوايا دهتنيدجا هيلا مسد ا

 وكول نيد اناا رخال ىنمدلا لجن: هلل عدادنع ىور موتو يسع نسب نوير

 نبوي كدب يويسلا وللا نيعس نودلا نيببعوكتوباو يدلل سو ئباكنسكلاوناويورملا
 ذافظا يكن نيوعز سل واد لابفلويعس نب عمار | وزعاوإا ييوباسيلا ناليلا ئسووب

 طك هيت اكذدبلا نبليصلا نعم ولا دعما ىملا اساور ديف قر دعو نحنمزحا
 كيلا قوس ذر راصم اغلا د تكا نكو و عانل اوفس مييسورل كيشيد فصلا قوس

 وازع لف نيل تذلدو ءاوصا تقف شيدعلزإ اكن ديس اكب دقئاماصاخش
 وك رتل ننيسكلا) اد نما نانح ااو ياهلا دأب وتهاني نيس حيسرسانلا

 زينس ززدالو ان أكد عمت ازينس نعئجيببولا دحلو دارنسب تامه متو لالا ن نيمنلااو طايع
 0 ةيلا كوع تلالادعبميلا وزاد ةددشل ةلمهلا» نوملاؤفنل مم ماغلاكم

 السوبعزانعىووب طرا رهازميدملا ماعلاذي مخ ا ثجبم امس دمرت دعس
 0 ةيرؤلا تعا 0 ات م السم يسيبحوا يدي دار لن عليكو ر

 اك فلز نيس نميناهإ بتناول لاف داغبك نميقإلةبشلا هر لمه را
 يعي نيذاجو علسزب نوئراس هبدانخلاو صنحايرجاو عت انبيسلا نعش محيا

 ”كرر يول ايس نبدا دبعل ةداراج مينو رايي دت دحية عزمت هلو عزم زع
 ”ةدلا دنع هوو, يعسم ند يعسو باكس) نب فوم الجلار صحس انبعيإإو هبا لع

 5 يلاتنلا ا روعة سيل ناك لوكس دوب ماج ىلا | ادن جراند عن
 تيسياعلا رايي ماعد هوبا املإ بان دالي روومملاو ماادالبكدحا بلح يم زوو نيل
 دنياي كور جود يااا كلل دبنتع لان ناطعو ,واسملإا ايلا دع

 0 جلا ةبنا نه يول أ يدير شم نزف رعدكمالؤضرذب معا نيج نيوسفلو لا
 دلما عر منا ىلا يملا نايمه لهباحلا هوسات انتو بارع لعيرلا
 اًمح|*نيويوملا كاسل دس لاذ ذ دل اجوسالا ينط اذه مالكأ ب نبرجلمام راصد ماءاسل حض



 اع ىود ه سزننس موملا اذن امو طوب اهرمإ جر يرو هلو و ماسو ميلعمردا طصوتلل زيزو

 نوع هيج تادخا باب د لولا ثار ةاوغ زبد
 ل رمافس داو يامل ا ينلا مدار نيرمجاطا سال وباع لو رجل ب وطقداللا نزال لسد
 اماظانفام اج نقلل أديعو ريع إ ناوفص هنع فور ناليكذباو ىثكوإ نبيحزعىورب

 ك1[ تاسدل و كيش اونا فود راما هاو تاكو وعيت يرراغ
 يقنع كور نكيلادبعنبمتفلاو نايثكن بنك“ عود قاولاهلاربعو او ءامرتلا نم غلا
 نا ممول درا نيبال ان مهااريعو تاينتضعدلا نزار بعلي بوسو عا
 تلو نملا تإركملا 0 بابا دولاب ييرمدنهيرر وز داو راد

 قرا يوجد” اوم هنع ى ذر «زعوفيلإ نعاقو د ينل اريج مودا و تاوعب دن

 "قو 0-1 ييعاالزإزاماحوبا
 .كاددؤو دورا نيرا نرخ داخل دخن قدرا وار نيل دانس
 ِ أم زعو اهنياق الرلادبعو يعنلزب نيرسحللو نو هرهنبل نري نككو ربى الا دج ه

 لا دجلا] ضنا نه 1 130ازنإو ءاهز نانا دلوطنلا الزان وكسو مييساو دما

 بللويانبجمساظناحنطدازجبؤه زمومخغ اذزلا ديعسان ميجا ساعلا نوع
 00 ل
 ظن نسف وزي لطواو لزب قدم نيد دج نيج سف اكورد اسال نب
 موك عيش والدا »اجو تامو» ا سزانم بجد قدا هودزبلا ناذلسن بدمج نسف عوام نآلتلا
 لاا داتا د ياه حرموا ليومملا ءيلا نوتسر مقسم كومان فيلا
 در تابعو اضاع ومار دهد اج ضال
 د احسب ليرحلا ىلرإو | دسججزي نع انضلاوإ هتعيتور جانا ىحي نب
 نيل .ووتبم) تدر ماو يالا يسيل مهرستي نمل اتيت
 اتفزافنح إب وع اناني رست كرمز ءافيصمياو هجوما جزا ناحإلل
 امل سوبإع سادي وسر اعبذككللو هانت رص ابل ناتفتداءر لشن نا بحال
 0 نولغتشا انباهصا تارا نالرتوولغإو 0 ل

 هدا زرع مير مزال عيب نعايوو ودبل رهام يزعل انسو نبد جان زر دك نبحسوبإو

 دج رغلا وي ننسكلا ني لجلز, نسل نطلع اوناو نلسؤلا عمت ل مل نا يسكن هدع
 اك نانعزب كغ دو جانعز كو يل مان مسقلإعابا نماقلا يبل |ب ممسجوبت

 وماتت هتم ممسك ظفافل تسل ريع نيرو ليش لهن نراوعل لبع لهوا منمجعس رئوي

 يشل ةلسهل دام توا : ب نول الو نا رأر دعمام ةعايسوا6“ 0

 ًافارماس مييسنلا ندشوتبشا ءاورييشلل عويؤل ءظفللا كس فوولل فلراثلا اهلك

 ٠ يزل: يومك كابرمنعكدد كادعح نبهلازبعو رص ابيؤقكر ,والسو خذ كو رذوكك مانع



 اس مانو عرعن ينفق زذو داع ذب ايزل يرانا يداضالا كاع ارب كلام يعن فل نب

 اجو تشد طنملا فهدا ؤ د ليشف هللاحريزنات ميو ظن فراو طعععاد امتنا رالبسش نام

 كنب ميج هل أ | ناولسن هس ار ىوباد و ماتو قإدلاب نيعيرإو عيدإوا لثة نسترام لاما عومي

 1 5 كم رصرإ مها 2 ورانسعل وابن وره هيرامجنالا ىراختل زب كلام نب , مخ بلت ن بد نسف ب ديولا

 ًافارزب نيكل يومن ىرل اد معاج ةيداكاد يرودلا للظخيزبرهنذع ثلحر وف قرا اضالابحست

 هيا ا رايونناكو .نيرن ملك كول تلعبوت ناكوبر ا ةيرو ىلا بارزين اكد زارا

 را ملكا او !اوبوغد لا .دوفلا انهاع العنا ماظعز كل ىف تكاذام نوعوهف فاذا ثلو

 37 انعام زم وبعد مرلا يصف هه امال ل مازدا اخ روينم رغما عبجك

 نكاد اهلوجلاو بازل تراض نات نفض: ذراع ناو معز

 عسوأبا ادوسلالا ل« نيد كلر بعزمانلز عج درب يرعبلا باهرا رعي افلا مهنيرويشلاو تو اخ /

 درك هازم رجلا ةنطكن,دحالادبع مشوا انجن فال يدق ماطتبد قا
 جات عب قونو نايل يد واد بايلع سنن عع الا نس »اطرد الاب راجل
 0 2 نتي ا 03سم نو تلال اهدمب ميلا عندما مو : تالا

 0 نسب لجو هنت شيرسارد عاام د

 ليا ينفذ ناكو دبؤرس ميم ناكل وومالا كيتا )اسد نيد عجن طن كولن سايعلال
 اا لجأ نبك يتوتحوإ نعي دوعشلا لجل نبةراعيل نع فوري نيد احلا دوتصإ نادي

 ليكو ا ذسإو ىلا باب لع نب دركح عيت ندد اب هشيم يبد رمل يق سو قد
 انوا ساناساكل ماهقف ناكؤشيملالا قكيانبا سابا نيطعن نس 5
 ريما يوما مهلب ان لكنا مهار نع ثدحم كيقسددنع تبنكه وهعو طاؤل
 ه اي نو اعمال امل هال هزاز وت دوايدرلا غنج لل

 اب ايلاينر ير لاو راو رابشدالا قاهركك شه زج جوش داما مهله اينلع
 يلو دو مينشازع وعضو هك ديلعيسل رطيموعمااملط يدل يزل ديت ملاح اثينا

 يراوح ال لشتجال ةحاسإم» ادعولي واحسإل لولاك د ةهلدلراجو |وعفج اذ وما

 لان تلاط اوجد تورك نير ناك ول ولاول اذ ةو دا ايزو ظسريكصش
 لني كما ةتلذه مهيرمالال ةعقجلام كك ناهد اذه ةعنا ككل سيرها بلانت

 طا ةىئاعمش امينا لضخ ولا أ هالاكتاهوجدارسزف ككل تيوها لا
 0 ريلطعز سل اومسألأا نمز نول كاف لص لول 2 اذ تن اكد الزل اوعلل

 لوس نبقي نوب يدلنا عشنا
 . 0 يع هل هسا ةصدد هاو هنا د هادا دجال

 اه
 :هفنلدلا سلا لا/وزف ماعزم نعت تل ادا ءاميج ولا رمح لاقوداضبا رجم نمل ايحالب

 عت نإزعيداو زنجول الها نمزر علا ياضنالا عمتي ورت ندهن للا دبجول ديلا بنتنلاو



 داعب اه( اخو فعن اط ضب لايشاهنم هاا زطاؤو ةددتارجا نه عنب يكد ألا 0

 لب يلا م يديعس مدل ركل اطولا و لس للك اوعدك ىلا ْسلاهذي» انكر

 يازمن يطا نواس دز يه عباس ديك ياناعمداش 0

 دراثلاو ريب يل الهاش هلا راند نو اسامدرتملاو امرك كر كالا هر هلا يسلاهزهفارلا ماو ةورتلاربجاو لولا عن

 تورس فاد انس اذ زيوسايعلا دورت ريكو بس سوو د يدذحلا يمسي اوعي غم
 طمعا و هر ينورب نر بيس الذل امو لا درك ار ردن لولد انصاظفع نإ [ولاظوح ارب

 0 وو هم دد لودصبلا يوت نيرو تفسولو يررب اسلاو اذ نركز ادسشكاناورع اهم باري ىوىكت

 قكرويرلاتب رماد بهية زيما وهب دادجس فول ثمان باز زب يره
 نيك لرب الإ صلاولا لع در مزرطر لولا وك نجرب او قازملا نيد /فدر فاو وطعن فرع اجت أن
 اني 1 يزرفمولاو يذلا براند راد لك ارصاولا من ارعاديرؤلا ع يوراةشارولادج ع

 يلو الا امو تامبوصعيؤ نموا ماوس اهو ثال ل طولا ؤتدال تاكورطد لربك نيولاررك ئدعإ

 ربما نمير ادصوعددا خالو ياورد نيدو نك رط نكرم اسوم ياه اونا

 ريتزب ساو, الرا كا 0 او كرار يلا ركن رح ا نر يىبك او ىشس اوال وكلاب) سوح او لعملها نم

 تّئسلاانو لرأ قبيطقللو اصور مز نسحلا نرجس ار ويعلو نري ياوإاس ٍ

 لينا ورسول ةشنالاوتيدلدو عزاز صاحاص ىروزعلاهارتم لالا | زم ئتار مانت او

 تيما رو ارك لما نر اهلا يراسل امل انين اع نمكركو ا نارزح ارب قيضدد هوس نس

 هنا زلاايرحاراؤلا ب ني اوك ا بايدك رعبا زد لاب نيج جشم
 يكن نا ةراييورج ا نعت نود لرمايم جادا 1 دوس نو ئدعاد ران اهلصبوب و اوباوا دبر يعنر يار أسو
 لاس لفل تو ما ىلا نبالاعي' 'ارلا مءاصوتاو مكر ؤوب هالو ب كاما اونا نا ا ىكر همابلا

 تيفو تي طراق انرادع د عئت ا هيث تاعي ريرل اند رر اهذر نامه زم زعم نك

 عيال ناسيا ارصار سنن اللا يس هرجزإ ارلاإ ازور ميا رونو نطل ْةعب يكرم أم (يلا دراما 0

 ولولا تاجا نا يأ زيف شد اور لان يزال ةقوكلإ كمل فاو

 اكعئفانسز نو نر عنتر اع ترحل و“ نين نيدعازرفلا نب كان انني سسا

 ريك تبعت اجتاز لج بوطاّسد مدذعل ليخا تارا زينو راك ورقات
 كاكا / عنك ودازس منوع ترو وع دوس ورم يبطل ارم جرش ان
 0 وانو نر ناسك | ديو ةشوم ا ىميف سنإ لص( ويلأو زو علسوم» لوس مراغ ىراخلا
 كتم نيسان قت سرني فسسل نيو وس نهرو و ةشماب و ذنو قصب لد

 "دمار ضي رثلا يذم, شمام 9 ضجر نت ئبعكيءادارمإإ ظ دهس للادت ىلا ئم

 كريما ست ويسار سواو ناس سصو ل دعراوا.ة ماب الرش اي 7 ا«انززوواهلادالا

 ف عي درو ءاضلا مثسبر اهنا نكن نررع و دعت, اند مبذ نو رغ ن ماكو
 مةمامعن كر رمق نب ىست كر روس تس يكر روس ناو ف (ئملا



 بانا يدك / 26 و مرن باهدنع نمسا اعىولا ؛ نكلاهل بس تيس د لس دز ماع يا شع كل نإ

 اواو ت د هام تنس 5 ادا تجينا صاد ال يت تيمي اوبن ميلا
 تطفو: اليت اناسو وأ تورط وس مل تدرا وضد ىونق ردا نادر افرك

 55 انيلصا نارين ينمانبلا رنا نيل دندن تع تسل اهل

 0 ”اغنيديسإ ءاوانبتل مماعبفل نورك نيارص اره تامر ةر نيون هادشي دسم تعدل ارسل

 از مسسر يابا : يرون نزول اليس ندضار سوس( يكن ارم اون اهربصالا مناررعن ثا

 زرار امرأ !يسوعنيدملا رصولاو نص الا نايف نيج اريصا ا ولارمكئودرسارلا نع هولا ب

 3و هرم اعوا يرقي صاع نعم اور انماور االا سس يك ميرلخ ارمنئريك يفسد وو اخلا

 وع[ ناب فورم ا باكل بولان نست لنادي يدع هنو فلارلاو وساوس ةشسيل والا سدرنسف

 0 ةفلمولا لاو نزل .بمذلاو «ئدارومل علنا نا مشلا الملز درا ا س يلعنع

 دلت وكلا مهلا ولع «نرومتملا انس الا لوس ةلئؤفلا هد مرر وسل ادب ّنشلا ادهش

 40 ا! هئللاشس دامو سابو لبا نم: دع رد ب انوويسساسم ن كني د لانس انسان
 دلع زيوعناوغولا ملهي ور يذلا سلردلا(ل بطن دض/ ور هس يب حض  !ابجرم اول ل امو ولص علم
 مان ةوساوذ يرولاشاايبعالا نست وص ذو يد وروي الاى ع ايعلانوجكبيمالا لاما

 لافؤتسوم ارثعرو كزلا نسل اف ع هءدعو ل سوميلشر سامع يملا ام سايع غربا يدع فو نانسب

 ه اهي كونل ! يسال انرعار [رثكوفما | انا ممول او ااربوركو ا
 0 24و بشاب ةلهلا لا رؤوس ثنا عن ها ملا

 ىور يس نيدسم ,نةرعداشز ماك ن ساب ايل تا ويكون 9 4 /

 توج نش سول اضل انوه ثاررلا نس ايعلا ترارعمساوومأح ايريس اربسعوبا افلا دنع
 4 هني راسل اك ]رب !بنيرصاو نوح دعامجاو لزكعس اج !نساب سب نول يدادا

 ناني (نروس ا إى درظر تلو راها وس نيم بم ا "عنز نال لوماجلا

 8] 000 ارلا عامها ةردشم نم غب حاحا | نيزيرلا وك هتسا

 قسم ا ميععلا نسدولاكر أري لس نى ىملائن ننس ن دعا اركمولا امك يرعم او قروي مهر ا

 يابس أري وسإ ران نع عر م يروضملا مؤ اا مم نمو ايل فيعمل

 لازما فر ةاب اءاور تعا نمرعير ترابا ولف ك اوززحازبكارعزب لعمل 3
 1 بلاعنركوتماسايا نترك ننال اسحس لرواد! او ىنزتم يعزم نيرعاو بلاط نيود

 كولا وكم ةشسؤت انوونووع ةلوؤتدالو تنام أذ دل اقلب نحر ماهو انرلا لاا
 كيك قنا الصاد يعل ابا روس منك بتكماع انومامقن ن /دارخي لما نمد لليل نشا
 كرا ومس ؟ فلا نموا وس ١ ميررعا زارا امام ملاك يوعو كفل وحج

 ا ابهير ير يافا عا سز مشرع زعير نمد أ اهاررب اس اديس سم 582 !نينررج

 ستار لالخ اعتاب ارق او قرورلارذكن ريجشوور منيو ةرعإ رغف 1مل محو ا
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 يو عازل نا لو زمار ةدالد و وعلا خت رعاْداو كر دو عين رع هولا املاولا ءافوروسومبرلا

 اونو ابو وسوء اهةشسو هتان نما ةيددنو تآكو ؛' قاوعالا (وبظو امتنا طعت ) صولا يذلا واف انرالا

 وس انس او مشاه زهر عجلا راو ترعوم ا ىلا جد نوعنارلك فت ل اعنراو ىف ذم 0

 .ارزمو اناره تسزعاذا ومو شيز سلا ذو ةفوكلا ماليبو نطو قبلا د تو
 لويزباهرنإر ففالار وهم لاو درول علا مهلا نار الا ئناف العب كهل ين لوتط رعس ان نرعاوسلا ادلع ككاو
 ةلاسدمماى اييلاوبز بئر يوسوس درع ار ىرهل) اعر نر يجاإل ار ماو دد انيدزبلا سيئا ا ومعس

 يهل زب 7 هباءنض لل المل ودول رارلابجا نما الاواو تاياكتنمك 0
 الة دع رلسلا ثربز زود نيم اله )زم نل/ راسي ا ني سرم اممم اهوبد ابشر بسلا
 نمّرسنب نانس لوب مرشاردلا ل انسلا ادم ار ئيو ملا اواو دسار نايفعالا ريع زدكرلا دبش يديم ا ساعدد

 هبنيعز بابا بسك امني ؤلاهثودر هاسساب نرهسن نس اورد اى ما سدو قرع ص

 تالا مسحور ضلوا رولا صني ساب عن واو يسرم نت اماد ف رراوتلاد س١ ديعو رح طب نسم
 ينعم شرشر طا س نب ن نيدو ما تاركا اندم تدك بل عيرانف عيبا تلاس ما

 فؤاد ناب سك مدل | عدعلا درزن عملا نسكب دو سو يدع سالم 0
 كسلا نوم ا) يلا كني وعخسصنولا اهيل شمل اودارطلي زر يلا شاه جدارا زمان ملا

 قبلا( عدلزذلاد ميم افاهاصإو نظن ّ نكس ا اراب اكل اركب لان 0

 نر قمرا نام اوف ةمم هي يشلاهزب ةلصمد طاهزطا د ةرسوم اهلا نزلا يش
 باو نايتس: يفور او عيطعف نه متيل لصوص نيب او نار لووك نابح
 لورظحورهرلو لب نكس نمت لاو شنو نيريثسو ةدانت وو سس قلرعلا نمد شال ىليلا ناب
 ماهبلابادينل تاهو وو نوو ناكاذ | ى ورم اهني اذ ورس ناكو تيرم ن اركب تمن :يعطع نع
 فالوب نسر ناككل ب كر اتمت ايو ناز بسمو ريزيو نسا ورتانمو را رامات

 كيو نع دروخلاوهصئادرع نزولا نعول ييرنو لكم نرسل ندي ىلتيلالاسحيفلا نبي ذو
 انج لازوكال نذل اهو لور ثكركادم يراعإ يهرننحاذ اكلك ح ا دير بعتس ناكو ديما

 نيطصر مهلا ملاو تعلو رسوما تكلار ضو مهفملا ثازنل عسل رزئااذاس ه

 ردلرنلا عي ا بسل |[ لامقيللاراد ىلإ تملا نا لد ل اثموبك نيل دو نمير 0

 يلب عسا دعونملأ فولط سيلا ربي ار مسارها كسلا متطلب ماناو يمرملا داما
 ةلك(س هيدا اعيعنر مرماه اننا غنيم! يسم | دكا نبا: ىبدكلا ين نكن ادسد 0

 نري دوس دن غي اد نومها ندع يلام ادلا بروما ابا ولا
 بكلام نيالا عا قيام( ليلا يشل نبش يلون نب الم نبال
 نعول اورد عامل ببكي س نيد دوس عادا أثر جهر مرنم رككاربع ننس يدب
 ”كاؤ تدعون ظوندلا قم ازتتلان ربك يؤيصترسابطلالا اأو قرات يدنخسااظحلا دعا نإ
 تينا يلا ومساريمالا امسك ةلمفم 2 اسم "نق عانس اشرطك ماتحن دعا نس هرمع
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 نب تؤ زيهم ز سلا هنبسلا ذعر ا او اس انلوص ير عرضا نم ةدراولا تكا ومس نا ناك مم انا

 ودمي اطار عسدروب اسيل اوما زموب زرته سوو اسبح زمام ان تسانلا تلا نيدعادمع
 0 فى انلا لابن و نان نسل وديا عيلان داع نديرها نيسان صايم

 رحنا ءاشلا ىيمل ايمان وعندما س ابعلاولا يشل مذمرهشلا ماس و دول يعد غال نا يفد ا اع

 ابا سادس نب ىلع نيس اولا ا”دش مي دك اهنا لكنت دابا ثلا بقالب ةزاعاي الا ردوا

 ووو تش وشل سناعادنعلاك ارو ءناوسلا ف نتا فالي للا ارينا سيفا تل

 ةئرمازمزنإو تطدلاي ناس ياو او رطقلاهماهيلع يروا هريرجرنز نمار ما ونودلا رشم امل

 0 طالبا و زب تلا سيدار نط دو كا هوس قماشم اهلاواع يدع ومد

 0 بلا نوع نمسا ئوع نيالا 1211111101000

 © لوو انس ةرشلان نا يئيانلا نسا / ماس برد اود لاو قداعإ ينعي نير عم

 رملاو تانامل لاهل ونس ةيجا لانا ئيف سلا هذ فرت نيس وشن إو نَتطمْم اكرم

 ٍِ را اطم 1و ادعي ندر اهلا دن سانا فو دولا فرعنا ب دوملاريعلا عزب ىف وسحر لامي دسم

 0 نارك رمل من ىلا انل|ىرلامت فلا رك اها يؤ بنس يدع نيرصرباطونا ع

 ةكيوازب كن ممالك هع ناو ةزررسيو لينا ءزم ماس زا ؤد توك تمسك »و ا
 7 إس رد ميلاد لج !ركترسو دبا” نا لاو تهّارصإ ملي اننا فون نابصاجا مهانلا ليوم ا
 3 اير قاصد امماعو, كدا نول امنايمر مترغدل اممم ا ريكو ةريبع لسعد ى شعل كا اسم ان تكرارسو

 0 32 7 ايو نرذلانوكسو نيله ءياو ولا 0 ءانلإنو دلت ار بتسندع /

 دكيدداولادبكن رولان رج اكولاولا نم يرملا_زطو ع امس نرفع نامرم يئس ة دبع ىو ني نيل هيلا
 رقم[ صدد اردو ناهيص را اسك ها اكابمإ للسعي ءانيولا يلو ٍنامبصا يك اهلا ماعلا لع

 م/م الا عال ملعر ناز دو زعصروتو واجبا اضفنا ريض نرسم ننذكا ارب قشعؤساوعلا يلدا وبلا
 رف فذ ادادضسو دربال جل ين سلائيدو) نيك اول عيا نيم ن مجاب كا نوب 02

 امي تنوع وس مسن انبصا قاف مت“ اوسرسنك اكو يراعي دا سد اوعلا| اانأو ىو اًهئارطلائيدعا نب

 ٠ ءابلاو نرونلا_ب#ب اب ١ شار اا ؤو تعول داو نرخ للاب أملا 8

 ا دروس دارك زير ح صيشطالا تيدر ادكول اوهو تنوع بل مز سا ى نم هزي نما
 الوك/نب وو اذب ةاعرإ فضيت( يسال مزص ديوس دل 1! عشر كرد ساطالا 0 انلاطنالب [0

 *"ايفوبا اع تو ةمولا هيشلا هونج هرعت ا طوونملا ؛ نا! روافد ةكدصرم ا بايو كازا للا الإ © ,

 دكازرع/عزلاركاو طقس كواكب هانز ين نارشل ارى ذاكو 4 مَن انا را سر نيسحلا

  2-00كان ان نامه اي سب 2 ل اهزيذرصرا طعاما موعالا عمليا فرن

 كاطإقر م رب نب ةانمونز مسحب مهسر ئيربك نيروسا لب 0 (ر ني جاز ناو رم ررلاةني طمني 14

 4 تدم ازيا اراوشلادعاد ارب روس ان انسلا لان ايرع روم دان نرمي سس بلا نب

 ترس انعةياوو دارسي نادذ نروعتس ىلا قع دعست اردو ناولدلو ل اولا معن مالا لوحناك

 ل

: 0 

 ا

 م
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 سال تاجا طعام 'يفرولارس نمير دس يل لعارودو ابا لك ورر داعم لسا فارما طعأنلا بك
 ل تعاون عاد يطع ناب نيل نري رعسنيل اهدنا يذارا عراه ذكيا نارعم لكس لذ

 ظ قر نجملاااور اعلاو نبا نب سم سلا ردولاوم مان ميا بيتكم ةيز يطقوم 0

 نكس يدرلا بمبي انلاريكندمارم مار ادم نيعساوسن نفك سة رفوع وني تي هزي ويا ارا
 ءلإركو ازيا خد ]كش سلا عزو يسروفا حرك عار طالت فلا يعبر عيدها 0

 نيالا زر يراغلا نارا نلمس ام اعيد نتعب نحل را
 ينال نهاد الدعيع نك ناز عليك تراكم تيدتشب هاسكي فانا تيرس
 الفنا ةلازرلا ام نؤ اركي ىنلول الاوطان نحو خانم اوامر رمنالرعانابزخ
 راللو ةئراذالا قرع افون بل ط امر زالا نيا ىلا فويس قرارنالامال اقلب ارياف روش انلاو 7 71

 يدان يلا هسا هذي كرما نونو يو عملات اهلا نكاسلار او نزال #ق قئاؤلا ه

 نيام نيوز ذداعابا ةديبكق حملي ن كورد يعاب انس زمزم وسرور
 ٠ نر هربكا اسبح اص الرلامنب ل ابوحايرر صر اهرولا ير وسولاك عايصلا يك اهفانلا ىدز الإ موس رمعسس

 1 ا هاننان طرت إدا اوواثسلا ةرقم غانم اوف نار فرهاولا يورع نيريكن تاو نادح يل
 ئاززو ف ةلامو زا ةفن لو أكل بنان دما ادلب ةفك ناعم تلاوه تال انا ويعين ترردي طرا دعس ة عزم انك لبع طا يوري
 اااه وعتقر اواو مدنا ارا ار يك افالم
 عداه نرفع عن ويثرج و هوس نع زيادول سن نكي ندير الغول
 السا 1 0 7 كوم ميج الاواخر وون يدماردسو م وا نس اوصلا كم دارس
 اقدر ثيم نوصي جالاهأ نمر غلا ند يفصل زيك سجنا لاو
 واو يذوب اور اهناووساب نانو درع عاجلا ككاو كوم كرا و نامه روع ارذغو
 ارازتخ لال م كلذ انف | ةلس عروقلا دى ورانا رشو نايزارل
 را فادساعياعار هموت عضد هزمردقو ببال يعاد ملابس هذين د
 يلا ناش يذرموففلا كمن نلاروا نيمار بعدح ا ىس ادرس لاص احا * ان
 تاوالبخي م بكا رسوما راو جل اولادعا ايما سرنا رن سحللار مول ومالي نعل شد
 تالا ير يحل فر جيرلا هزتاو.م اجسراو نيعسلة زين نم انو تناك ياوس ةعاصددوب[ سول
 ادار رس عجل ونام سا معيد

 "لقا لالا ةرب نا ونن ( لم للا ”لاسمو ينيج ار نناكودما ورع عيف و قاوبصال امل 60
 أ قلو يرمالا سلا ناررم نال ابع نميلولا يدل نيل فلل يلزم 1 ىمكلا

 ”ةالزللرب نزف يذ انلإ ااناور شع ةهنر| هدم تساي ١ رلوةض تش لوو /منا اطعا موس اهلنا 0

 م اطال رنج ينساه زوب روم ملاوط اننا لانو فحاصملاليعن يلماز ربما طل [ماؤو وكلا
 هسا هنهضاقلا زمور يملا ونوس وين اوم |ثلإ فخاريطلا ل كوورر صلارس» ربع كورة ودازمازم 0

 7 '؛

0 
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 نيا يما نر ذل نادل ناهس يل ندعارب فول رس دخت هذ تاو نا 1

 ةااو وسمعنا يذ ف ذنو ينو سارا يرو سلا دنع دوعدذانسلا اذان ؤيز ابا ثمان
 0 ةزقهكاانيكاطانلاو نزل تضل هزل الازطؤر ملا سيكا نب يكرس لا
 0. هزم بدو نال_ىس التدليس نزلا لدتاهذو 6 يدانسياا
 م0 نوسك ادن متع ذة رم /وانب بكت رفوم نر لعل لإ اتوقع وبر لنعذك الوسام
 9 راو شان واسس هذي ارا زمر يحمل ا نسل اكو نرملايذل #ذك 2 انلإ سنا

 كر ومب اطلاع ابك يدانعالا بولا سيئر عمل رن ناي نيك لو دؤوب
 يان مانعا ىسمئبصو لازما نال نور خلا ووار نا عظام ناضل يضيحاو
 ناوسا ل زن ملا تن يوك يكدر ربت الدر وشن يعني نسكن عؤملا
 0. عيري ملاووثس زف ندد ينك نايا يلازم ةدغلا توها قف سائلا
 مثول اهنانكم عرس يد ادننونر و يزعو ضال اج ٌلارر لوم ا نسف 2 ان سا رمش نام رسل

 ومان عز يل ةرمدادخسم نار اماما تاس ايد نرسم هبل والركب

 ان ل برا فوك رار نورعاو ىور ىلع ةرصرل دأع انفال( راهتساو نفل كمون
 يامون انو ارب نارا نسكن ني وك تون او ههنا
 ان دب ضال طال و سوم مئه ضاع رتوش يارد قي ودرب وشو ىلا

 كلنا زعيم هدا دهس رفض مافاد طنا ريا مدل قطو رسولا وإونلاو
 © ةيلوبزلامغبا_ بحضن |. و وستنمؤ ووادي نرم ا نع ريحدنابطل تار لقد امر
 كا طلو ونوم سنسر 172 رولا بسلا لب تملا لا
 ازال اوراس طرررب, سدى وبارك اهلا هات اباء رب اسسزب انتيك“
 رطيتى ا نديعسرلاهرتاو هكا و شبت اوتلاونراو نال شم تدار تاكو يسر ثوعوتريثو هرجع
 1و اوه قت سني دو ردو دم لن رع ناو كاتس هذ وتل هما نرجو نريد

 و مف لإرساله وعلا لنادي تيم بنام
 طال داره كر يي ذرب اؤمت حنو عئيعسرل اعرار كن[ ةشسساو اجلا
 . قلتم اناوس و انارسا رسولا نار طد يدا زلار تسرب ليلا نط ينس سيا»
 0. فاول الز اؤر عر _علا نلار زنا ؤغن لور صأنأإ نقدر طا اوي
 وديا ليون اب ردملسم مرأة رداد ريميل نمر بوس
 © كقافلعيوو نا رسولا تسلا هدير فلاوب طلال نزلا عشنا. اننا هزي وسمو نيام تكلا

 ةرقؤ نمل مو تدل تن ف بنادق با ص يسكر ساهرا ذا نو ارينا يش نهتتكاعرتد زان داع او يوسوس ل هاهص اين مزز اوكي سجل
 0 دواز من زلاةعل طعن لإ شتت تون اطمةسناو عم ةشس روما نافوو امر او مست
 نفت ئةزقز لك اهرس ار ملا ارم عسر 7 هو نادم, نطاوعو العا ةيسلا هدي يملا« بزمان ملا



 لس اغلا وني ناامس دكا ميرو اهبل سلا واتسون معصم اله اوما زر نيرون ا اع

 نيس نسأل دلع رش بلس ايل لانوس اواو فم كلرسضددو نحبك 2-2

 وثو ثادوسا كر زو ولانم ل ينل مهلا رار قعرلا بارز بي ا'(نل/ شدا نم 0

 لاعب ننلك ننال بلو دمج اني مير شيت منسم ريل وس هوا اوراس تلا اند وناس

 واع وو لئلا يضاهذم عطفا من اضم طرنل ا« تاكو نددت: لت ال 9
 (تلاؤ اشر اد ىلإ اماسنشو نووملاراجنادصايت انا باخ 2 نر بار نافل يدل ندم ياس عض دولار اراك

 تاير افلا ام انو مزدلا سار سييرا اازو قارن لعووع نر ضاركا ارو لايم ىسورزرول نكس اساعد

 مط شعتزرسا ل ربكالاداعزبدس نر انريدقرصلا مز او عاب تالا رع وطي زل رار نرسم
 نار نصرك مف ناسا نر نيض يزين نينو ورقي نسل 7

 نيران نا ماو ناؤما مدني بكل نشري توعد تاو اذ
 3 انلا رز تيرددونا || انزاسسالا ٠ دك إيجاد اذار اناحل ناز وز نوع ابلخ 9

 0 تن معاش ويري بنش وإلا تنلازب ندا لاو هذا
 سااهدر مال نوار بنيران ار شاهر ار فهابتناس تكتم
 ْ جار اسيوي ننس ينرالم نر تئازا شيع ؤاب» تاع

 انام دونا دوسالاذاثعلس فسار مار اوسع ناوهر زاب !انن مز ئادروتل عك
 كومار ندب ةسبالء انش ايفز ورز دسل سة السي ادرس اس وك يكب ارلراهياتناوسوع

 دوا و ارامكو عل وز حيد انخبلارولا ين فدر قمرنا ملا ىمالا يجلس دب ايعرياسولاو

 او نارس؛ هيما 21 نعني ؤ حم مازن ئيرالعر كود هنكىدر قس ووري جتلادوسالا رك
 ينافي لازما مدام نازك نكت نا ناز نسج (يطوم بووم الرويال عكر اشلالا ةداوسن
 لزج افيناج نادر جر ابل نو يمجاماوؤؤلاوس تن تفلبو ب لالا متيم فكيكوز نسم ا
 اتعاب يتوكل ناس هدد وتزلاوسسا طول نزلا ذع

 اًكيولالا 0 يوما نزداوون_قفخ (نل [تي كلش وليم لرجرلاى وم نرد امإ ثمص 0

 نم وذ ئخمزمإ مزاين ير وضارر يسرا واب نل مك ماها
 هدد قس فز لا رسابرع و بار اولا دندن در وز وكلاملا نسكيمول عتابا يصاب نشد

 قلنا بنيان نسر داون نانا نط ةنب كأم انلإ ه

 0 رول هده الو سابعلاولا_لاىمما» نانو يزن

 : هدي وس ولا هنرطلا ذهني تسرزناو سفالة اذ راو ازا نع

 ببتازو ن تمن مسلس هذي سف يعج ذل يمص نور ساس سن اررعكودد

 فارم يبو عضالاوسب نار لاول لزيارتها اييذإ رانلاوو 1 لم اعرب

 انبار اسس هملايا 0 0
 2 ومار اب ثا أر لا للو عاب سكاس ند خلا هن زوال ماو نيدو 1و نزلا عع



 ٍ باركر نإر منذ محاصر نروكوعتو در لاقوادع عمو بتميز اك عير تكن زم

 راق لزاما سلجم سم لولا فوسابع نبع ذنوب نامي عصرا
 ىيضي نازل ثيرح اوضو منذ نرمحاذ اف ةرارذ نوع لاشين نار ميا فوكيسح اداب نيح
 نس نوار زمنا دال نعل ا اشم م اًسلإ اكرر | ولعن قعسح ا يرادمعئررعسرسصلاباو ىف انسلاو

 ناطعلا د نريد كا لدس رداع نسخلازن اهاس ندمت ادرس رماني نان ورع ع نوم
 ريل !فناو ن داما منرص [ سلام يزارشلإ نارك دارك رياد ناكزن يمئااس!ئريعإ نس ايدلاولا منيس

 هاون زرعنا مازن عاد اذا روان دابا باد ازا نا
 ير ا عياولارملع مضاوي ساس ابهارماع سس سيلا رانا

 الرا ئرارالارالوا تانو تانسلات انو ناساط بلف نو وكرسي ذا وراس د ةسنهيشا كل

 كسزركذ اك نيا اهو روبك را الرا ثايئوركمو تخالا ثأنيد تالا مريس ذا نول

 60 ىو ني هيا زاب نسيانك وردا ارنا رز عر نطل ل منسوب

 "فسار روس اودررساو نسخ هّيعام نارا غيرت عا بومشيسميلا سلي داما جنز ما

 منزلا نإ و كيري تاك قررّمسا انباماقعب دوسان شرب /مم ناصر /اجونإ لاو ىتنامملا

 سف غلا وبشناو نر امل فددي تار تام ذاب انزيم ا

 0 افا لإ هما سكر ب هوو زمنيا نور شاهدا لس اع نال ب
 ا اانا انما نارك

 راب نوثلأا_ؤرحييب ايوان فل 0

 60 0 ازهزلا ادع قرموم اءابلاركو ن وندلا هن 0او, | انل أ نلالاب نب روبل |

 لورا ولارثيع يم ارعنولا يانا وكب تان اء دو اونا اةدرطر سامو ب لاسر

 ل ابا نرع/نريضاور اهو هل ديو نار زع ايدك ع ارب اهتعلا ىو هرئاو اكون نارمبا مكب ا

 سينام كاالسب تار نو ل تدلع ارسال تان شرمو نام نا

 كم نواب يسن ةئز نو مر /[ ص ارهرسو بوكو رو لانو تنال هدد هدب ائررسا

 تنعييزعلا تأ نال منيعلاوسا نعال ازاي[ صوتي ! فانا اف بيرك ساطع لعيون لأم لنا

 22 اهكاعاد ب اجو توساسارعو تس سناك رقاب نان ب بيتا نيالا تب ان ةرشع

 9 طن تيل زيني او توما ةرموم ار ايلا ول فلال ١ أر ول نرلا 2 انلان زب

 يوناو قارس (ناو نسترلا نع دلي يتوسل كتسو لاعلان نال دي مة «ةديلئ الفضا ظ
 عيطاض وزب اونعمذ | اولا ل هتلاصو زباب ونس رينا يذارمو ندير ارا ناز اضع |

 راو ايار لروسل دارك ار يؤ ب ااءاو ةروشوب مهنانو نايس ةفلانو ناد يش ار واما لزوج ْ

 كان باكل و ر نضل انيرعباام ا او نلمح ةطلورجاءار نسبا ورماوبو لور وروسيا ماوه

 م لو مالا مصر وصار ليهم ار انين 1 5

 ناس نيا زم ةرئكد ءاو بس ناعم نلرسارموولا اهيدعر ورسائل اور دسر صون نشب

 يي 11)



 أر يزلا

 زم | ىف انتر ناره ! مك

3 

- 

 ناو فور

 ئصو لشس ا ناالافم
2 0 

 لاف ررلا :روهسسظراسو سابعا لوم 3 14م ورع ىلا اهبل يوهم ا تديصم قريددلا لام سعلا قاب
 رضاو تلاوات نحاسي هن أو اسنين ءالاشا لمي نا درس بايد وسان

 ظ النار مهلا ها يسقط دس نام هنا الحامل اريع ين دكادادبشولا بيدالا ايام
 ظ ول لاقي ممالك ”مسضنا وزال ديرو ش نحاول ميس ليوا ادا الكرم 6

 قاذالنزرلا ذ ئتسو نا كا ١ نقلا لزؤر نإ سان هدوسو سيبلالحتساو لدرالإذإ تكي نط
 كسانلاو يرزلا نافس إن حاسنلاوب ب قدولاا م هقربلا فور كيال فونع طاالذ القالو و نما شمع 0

 اكسو يلي ”لصفافالْس مدينا كيما تكلا اطداو يان عا سألاو نبنزمال رجم الو ماوس
 انثي ارمس لازرلا امجاود ناك رواج اذ أم ارعر يلايكل أي 0و ايست نمازي عر ) يذلا نريعالا اع

 0 تفرذل صياد اطعم امه ناك ذعر ئماشامإ اع نازهلا اب ازهلا ع نقع اضءارع نم

 كين ارعلم يسأله الكسب ذا اطيب ةرسلا ١ ناك رام يذوب ثوابه مؤعرالا

 لارا ارلارعاذ امسلا كاسل ار يهال ا يلا يضفازرا عابلاو عرذلا ابا رول هوس اسعلاولاىيبعرتد ورلا

 مدل هظم زول أره ادعو اا كد ملازم نارا كريد ل للسإودامل كرك
 ةلسر ىلا كول

 1 ننتالا] هزو ئرئررل ارو عمر ايد امورب ايدوم تارذا لوم ةذيمم قر عس هلت اذ ( انا انيسصوسوسام
 ةنملازعا ناراقو بها ايون فنون فد سا فام لارج سايعلاولا ىلاساوت ا

 "لانو لازم لو ةمهتينك ا ءتويدو نكي ازهار اد بيدالا ذو راب ارا ركاب تيومسدلأد

 لالا ساو ااتوسل ذذا سالما نفس ملا هدو سدد لاهم ليك ريس العوم يواك مر اف ثلع 2 انك لَن امسس عب وس

 لك سابا تعمدت انسرلا نيب از تادبعا! تدكل اعل بلا, ثني رك يسرا اءبرالا ماما

 كملاوبزس را |ىك علام اعز لصد يذل لرسم او يئانصولااقم نش دمتم اذ اننأؤ يزررلا سوس

 فال سراكاذ لاكمي و ماعلا تاعاساداق برب ني هو دذ اكمل هنيدي لالا

 " فول يسر ثيدعت ناز مك فسيتم لو ذا ايه! انس انلاع ةإرن روطنادج بيراوجالا كارمع

 2غ هاو ل الم] ماهي صمم ترمز ةيز نباتي يسروب اس ا نو غشمعو بعت الكوس اروي نع

 ويلا ديؤسو رس رو ةنمؤس يرسل! ناد د اني نسم باجل نيش افنسم ذا
 ليف عام يلع كات انما ",ةوضداوأب 71 0 زرق سا يؤم رسدورجولا

 يالا زي نوعزممل منكما هاب يك زم أ قرغؤتادا سانلاا بشرم شيداماوآءاذاع 0
 3 نيل اال يزيل ابعاد رار يس سلاسل ينساب

 انبي هكا ار لإ !بفأرعملا نزلا ناول نال 921الف نريحئدسد يع 0

 نوروسلا هذيبدوزرلاو عر مورعيد ةنوومولا هسا هرب عدونا وو طول اميري يرغكسةن لاو ربكم اهرلوا

 ةاقدل كو وارلا لوم نيمبح ام اليل ايادي هئلااهإ لعلوم ذيع نحلل رك اوبر

 ماب كشر نوخيت ادق الزنيدي يكذا لامريمو فاس يكن دز ورذت ب رم

 بيار أن نوم نرمي ع شير «ر نفع تل اظنح نوعا نيساديقؤم لاهو ثلا نم ناك إذ نع
 اب كوهرحاصر !لنرجكا قيما نوفا نوم نرمس أنو ايبا فل وين نحرص ناك ثم ىلا عشنا ىعأ

 "”قسي ةيل/



 لالا عيل ّيررخالا نح ناو السر( دو اسمو را ئاسارت ورم رعب الو ا اها نيل 02 اديه 7

 تلعن نول ريع! نا رشا رمل ديو تانكي ايزماملا نه ازا نمركو اروع ورشا اد ةدانعلارك

 ودفعاهمف تيس أ“ نانو نيم ارامكو ور سيسر ااا لإااعتلر قعدنا ث را يسب زشملاو ءاريمهالا

 ربط , نول ادا نيس نسل ايار فايس طأاروعا نيدجي طفلان در يااا 2 "ف اولد

 1 وايلر لكيلا لاكن ينساب بك راومس أنما كولا با موو هو ةشسيولا همكموإ اثم تأ "اكو عام لانا

 قاعرسر او زملازعمز ذ ل 'كتدزير ناو عطفا ردد اولا ثدادو متو : نتلاو بدال هارون ناك

 يؤ نول امرنا ىلعا 0- نسا نالسا ةرازو عقيب ل 200 1 رودس انياناولد

 رباه كي ما منجا مقل الصناع ملص مد رود عش اكو ابو نيومسملا لويد نب

 02 ورع (و لس نس زل لمالك ا : را

 20 لا عير نورس وك رم 1 ناكو ناسا ويب «رتس رس 0و انس عزاشم الولاء لاعب

 كلا ناقمارلاورو ابي شوف نك 3 20 ميلا نمنع هاير وعاؤإ ضاعن نس

 نول لعرب ليه بعت دلا ناو واو ةوالو ]مسيو رم نوف و ننرلا لو ترو لكوارخج شمر نالعد

 يفلطلاو اول ٌلئاعرت تيوس عيان اونو تركرن) نوفا هوو واعز طلو ةءاس بوس نشملا

 م4 نسيان ؤوسملا راكم هورس باجاني وع انس سونا كلما

 نال /ماو امنت ين اءزدل 1 | ةوع ماع اني هك يود اب امري رولا يم الآ, نس يوسوس | ناوتر

 5 زى نارفداو رمال ذاع درنشا رضا مت ايسسهدرعو اوبك مثاواوم ا" حد مر قاناك

 نبا كريس هس ان نمد دو رص مولا 7 زن وثك/يموصنلاورذو بضخ 5 مس

 نسا ديكر رعسس|نبؤييشل الاون سة نملو ناشر ناك "و ضامع يرشعلاو نبع تع

 انجلو ع نساني و تاح او نارا زج النون اسإ ناسي نا وباسم لمي املا وللا لام

 دول اسم سيزر جاهل انو نرمعارلا ناك صر ارفع مدرلا.ذعرو سيوسرم ىلا يخف ذ ةراك اور ناساخب

 ما للة فيك رود اب ايصوت (بنسفلا او رازلا اراطل نريك رعت ارماعإباو فلا ارك ند ساردك يحضابإ
 ايمامناو 0 عمر واعو هنعمل ارول راو دلو ترك واتلام انسلاب ُبسكنللاو رتبلاودارذ روس

 ل جيو وهس نيمار نيرا او ثيريله و انرااكزلاءاريلا ىف نئدو مسا ءشيلوالا يداه ١ أر اهعو

 نيد مير عار قم قل رياكنرما سد نم نمسفلب نير ماقد نه يطا يو ىو ءاش بيدا ىلا لسيدالا
 روز فاح اة ساربكرلا انس سومر وسم سا زم لاوس تدعو ناسا نبك نيرساريعو رمل ١
 نازك ا بيدالا لاس نرسل دبع خئراوسسا سابعلارلا وو هوك نب ف اديك رادو دو 01 نس

 ىص نس امل إني حؤوس بعلا ياو عب لسملا يحك ن يديكم بلاوي وحك نر ابادرل انس سومميؤ ا زيعد امجد
 كرش ل ازين اد زر ركصلاوس لسبب يملا فلام اوسعخيدع نيا ارهجالاروكلو
 دولاسمرمابعلاوبارار ل اعتب انلا ف هركدو ظن احنا سابع نريحتس ريع ار عال نرخ زبدللاو هد رباشلاوع
 «ةررد نو زحل سيكرابايقدتس نبا قضت اعاوج لاري اعالاريجئيدس دباس نول ردا

 0ك ادب وزر ىصطعصوا نا بد نازل اهلا يسيرا كي ب ثلا  نلبجاف



 37 و ميرا نى ”لديزسار وردي ةللاعنتا نورهلابعد يئالاريدسذيمضاروكبزلا ركن 1 قار

 رم نيةيطم تطل وكر امو ةشس نزار تسل ذ اكو فارين ينفون لافواساو تدعم اودل

 3 نرفع ذرم ماعم عاجن نركل |نسرملس نكن // ندع نال زردا قررا قفل ايلا لادن

 كوورؤملا يطع رشوش رعر نهيرزنلان ننس علو بلان اههوور عرب ايلا ادبثك( ار ىلإ

 رح“ "تدرب فص اماوتطفناديكنيسسا نيكل رابط دلا 50 ةزرد عي مساوي
 ثلالا يبرر مو سلا قفو فو هرركاوعادايلا رك ورمل طل سلا يطيع نيس نع

 .نيسكالاوز نمو ايل ل 0 زير انسي لفسإ ذي دن اسبميلايصلا هزبب ( نونلا زو الذ

 كين مز فانيسا يطلاربولاوا ا 1
 مالا نال دس ل تا واإو لمس ساو لسن لسرازكاون اس دانه روطشارلااد

 د زد ويانا رعت خو هك يجملاويشسلاو فرك يار يا نرمي هيلا دل يتلا 0

 ردلاربعرلاا فس ولا يزف مني اهب تم نارفسا نطو حناكشم ترد ناوي يشلا هر وعلا

 4 لاذ الزر عر يول ارلانإ عسر اهساربإ يامن ادد اسندلانيسحلا يوزر

 21 اكلات عمرك ظذاعاؤتوإا تيردرومن | يكن ريكي داروب رسال سعد
 م لال عشت مؤ م وراصحق فش انعلرسا يري وينمو تي وللا 0

 ير هد بو تكمل مننا هزئيدابلا ويحل زعشلا غو تيروكاؤتاو با نك عزت

 ةتيسغلابن لور قاتلا اناس لؤي وجا اود خشسملاميعارانقحسا لوب انريزولااهزم

 الار با وعيا ويزن ول !(نش هلاك نحو عت ممل ممر او عيراملا نيس ضو

 نفي ةيشلا هذ نينا( اطاؤو وشما يل ازلاو قوزع كالا 2 َ : أ 0

 يلوم ارسل !سباكيفشيلارعاربع نس يللا رض لص هلا ازم نير زفارم واين نطل او.
 ! زنلادبانريلارك_ غافر زب اسد فضا لرسم
 كاني مركب ارش ول ايد اهيزرزسز وي 0 | ةنيسملا» زب يا علا وا نراتكضمنتنم
 هر وضم اوصأ ماماوى الار او خفم نا شنو رب بحمل ادع ناي تضل '(ىنيل ' ىرابلا

 نبيكم اربع نكو در مهسالا دن اكرر روف دست لوا يكل خربتر ريم انما

 صو الإ دامب تامر يسدالارهسربا ثور كني لسا كل تلا لو ونيباهتلانإ ان ركاب روع

 يل يطأ كوع رثمو سس داارقسملا كده ن اك ند درج رارس اركي ور يمارس رمعووسل» 0

 تب ازهو لإ تمم ارلرسارب ملل (يخاؤو فاك خو نيب اهتم ايلا انكم ا
 يلا 59 روضمم اي رصعلا د الاريرد نينا نركرو / اراتمعل عرس روب انما من اسإ اسارك ف روم

 رينوم يسار لا لاكمم ثان اين ولو تلال ذا تكوم و نول لاح 2 هءارلوأ

 كاان سير و نيزك لحنا ذل مدع اهو رو تيس لع قس للا ىسن اتناك

 ٍِس نورث يرون اررشعو يمد نكمل بحمص اولا دبع نايضة
 ازوسا نبع رك | نير ربع زهولارم الرب روح 0 مل تدرج زن ر نزررمدنب لكل م ينر رون ارو



 20 يناسب اني يسرا برسم منال 0 0

 ل ل ا

 ا 1 ل نارساجاا نرد هم

 يحل زعلا دبع روجر مارش اا كك عيسو كريط اسد الإ رشؤلا ور يجي تضلوا نعد اورب ثمر اما ميم روم

 يبافعصلاو نيدو نا ترو سناك ذذا نو ميم ذر هكدار ويم
 هيرمان اهربالاف هتروصوزرب اما بس وكي اهدراالو ملا ىحرسررن سل انو انابحن ام ام

 بو شيول ومريم ناك لرب اسكر ثايتعو وبل .نمئودسزلاو هام نبسإ المبكر امد اع ولويدع

 تأت ءاربور ىلاوب نايم يتسم نالعتزورلا الور تار يجوعرز بكل 7 0
 مه كازرلا» هرمنا زاد فيد ةددشما يللا ننل ىبا [تونييوحابر! تنال

 فر نينو زقماو كب منيو ورق دل 2116 شما نماع دووملا ىوألا يملا !ىحاورلا بصب مجاب
 0 اانا عبو نم وون اوان نرسم لاف أليم ا يبن ةزرودا

 بركس ا ابل نروئرغن تمطر ماش دا ناموا اهصا يخسر ايلا هذه نول / :

 تال 2 اهردان نبين لانييسداو كرك اسكادا ثار اورد ناب : ُ

 شاف امرا ناكرلابألبا/ دال سم ارم مل ندد "رو دجال ضلاولاو موس( ةسئيسعر رول كر

 200000 5 ارسل فيد يماعب ةمغاا ني دل اهنا تول ل هس اير اخ

 رقتارماا سانا وس مالو مريس الالو لسان نا اريفار يك رت ريس معافا لا ايلاوع اند غارا

 ملكك كييف لا بيض 4و مضر نعل رد وو رم ووزن ثم تسسورفو بز كلمات -4 ٍّ 4

 باذن وسر ظلي ارينا وعن دما يربك ندمت يسرب ابنا اهسازاهب م :

 مخارج نيس ارلاو ه قرمر طر زو كارس ادبنمها ذا الاس بلا نما نصا رسما

 سام تنا ثور هزل يزنيساربصو اك فراس «زالارس لليل رار نس
 درا اكون نا انوش بل ناو هر يتم ايو ل ىلا يلا سمار هل نير ا, 2 نكرر ساؤهتش وتر

 لوك لول يمس كن رين يك ركز ارز دوب اسم ريس بااوالاو رغما ضنا ير يره انو هثكلا | ةينم ا ثاالا رس

 نمار اورو احل اس رؤيا ناو !هللودد نور نوضالجر لرشل ايلا ابا قيولاو ديف

 بد نابلاث ىو زامل نابنسب ئكا ماب ناديسشيرع اسلايلارسلا هما نيس نوم عشار سا وس

 ماا م ضير بو قو يسال فسر يرد ادع نروح ةيواعس نيردد ادعت اهرر ا ارم شا

 0. هما لاه زبب ثاطلا زم زفر رار نركسو نك زمن وما با يغوما ل ريما
 لب دي نوما دبع نرفع رضل ىلإ نيرا دبغ ناعما هر هر رضا ب وسال خير برك كي ند

 كوانزو دارؤس راما فوز ذو سار دقلار رجب اميسن الا يقربم ا يريم
 0 يمالزب ترذلا ونا ؤوداردإ نوكو نتي اينتنم ١ زيني ةوؤنلل, ب نكس راي صارم ا
 واج ارد زمنا تسال نمر نإ ايري ىإ

 ةيرسددرم نكس لدنيا لاذ ف ا دبملا سرلاخلاىندملا نيب ندل فيز ين رعت زر بولا

03 0 
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 7 ذل اناتلاو بازيلا ل او هزل واكل 00 هرجبو نار ناس وام عدهم نسح اول فاعلا

 ”اب التعب امو تاز كز عاش غمد ن تاكو م رهط ولو ولكى تبا سنسرمن اسوا يداهب رهين ىلا نم
 ”الارل لزنبرمانو يامل وعلا ل4 ارت راو عرإ ارو نانماو ثلا زمذلا هيريحو فرس
 ”ةهما دارا رايك ن هو اسلام يونس اح ىلا كرب نب ثايالا هذ تدم هيف ارطعلا بردس لوما

 لعام ناب ؤملاذاولتلاد يزد وزم كا نجلا مانيلا نشارك نسا زم )نزلا بعد
 نصت لص ف ناك ناددباضقلا يلوي نم اوه دحر باع كدا ةمما يو عملا ذ لس دروس ةسملا
 ماا ميركل ريك وكن رحم ديول اءاو ترمب ى اطلب نرجو فلارلا طعام درب ظنا

 نيدو دادبا قب سم نكس دبع لعقار يسكن انج م منهم سرس
 ميلا فنا سك سل | سرس نما دا خويا ناو وداي لادم ينو دليلا نفي شلاوكياربس اشم شع

 از بم هذا ماهذا الارض ةرعوملادبارضو نحمي وشد نيكس
 رانيا ديسك وطلاب اعز ماج نسير رج ميت ناصار وكساس
 دادزسويدن لكنه ييزسب ذكيا دياب ويلا طرد سار كوم
 رهكر ادبدرباد اخرج ل نرباليسقلاولا ادد يسوي رمرامتعد دال اروغسلا نديجطدعا نسحب
 زجل سو دارنبي لا تمليه زرق اس بدالاو "فلل ا ياني عم هتسن ىهزيملا نس اول نرخ ندع نا
 مزيد يوإريزارجا رقاب يايشل او دوغ منابر يانا ئبسح اوراس نرجع ناري
 ناسارملا ةرممو ددروك٠ ةلسةرهلا دو دارهم د ديدسإ نيم ان نيدجر طلاب رع تن ىدر

 يو فنا هنا ةدعاو جنن نونا, ينور ةب_رهتل ندم امنا

 ينيك نهع لوك خيم شم انيس ديطل مر متسلسل هديب( ؤدام قرف نم
 مهرب مزوبتزورط نلمس نسننبرممعنيدم كذابة زيتي رريم طعس
 موز منوال يدؤر نار بضل ةينمر رق ذو ثيل رع نب شرفا نيل او نب وسم دبع
 باقر علا يذؤ نطدروس ن مريم ود نيعرو طم يد زدارد و نومت امال ة سكوت
 يووركن نئادب ب نب نازل زكي زنا بح ا اور كمت مد ينم نكي نعوم نإ نيدابحالا
 ةقوعن نسي ئررفليؤهس نميز بلك نايدع نب توت ئيار وس نياربمرتيمر تيان نإ اصل وسم
 لازم م شيب والكاري عج نيدسو سكي زارع هبا يئركعقو هشة يعاي حاب
 دل فرد ريصغ انزل اص رو شمري دلو ةاور ماع الو رظمدنج نم يعل فشلا و ذهنك

 نا عيذد الدب مخيديكبيتما اطار نكي ادم سيلا نشوان نجم

 1 ل ل ا ل يلا
 نم, لوول اءاملا ل درملإب 5 يزئاعم ايش سسمانهيوسب سل |لاولت محلا اضولاو

 يا را رو ع عر 0
 عا ينو نيكد عشنا خيو إ ربك لاو شيم نر نيرا فوك لزن ننكر طرد
 باف نار نار مبلاديدولا زيتا نوير بدل لائق دزي يف ذك مد ءاسسالافو فيلا غوش نم



 0 هذم ايفر حر اذ الا مزيضيل رمل دا اوه سلا هزل نبيك املاء ثان

 قدر وبس ىراضناب أزيف نيك يب ةنرئلدم انوا برص مسن لمربط عمو ل3 كسلا ا

 لب إلق  ط إس سيرد سا بصر لاو اس 39 عما تسمنعشا لمه اهاو ناين اريل ثاستولا هن

 ةلسر اعوام نينا م تين علا غرب ضيدر تركو هرقل هناي روك

 مخ دفا دبع ميت ةناكالما تان الما سمن هلاةراطفل انو سويتي كم ل طسالأض

 اوبل كوني دفنا عرار وما نما نرسل اونا ذو يتورط ذوو

 روس شمال قرر اوتار ةفوك باني وسرت بع نيف لا ىلوء الم ال جا مسؤيسمز نماعرو

 زيبا 7 نةنركواو ادزسحندمأو هيراهلا نادر عير تنظور رد ب وورش 3 ل لا انا و

 نر ةرشس لوا ل ان لس تسمو ةعابو نينا 20 مبومنال ني ٌوحاو نإ املا الار ةيزولاو

 ةفيكما نصلي ولعب أ ير ومر امس اولاو اذنك لود طين كرما

 لك قاما ورلد لاك مس يا : اا تما نسم افا يلد تيدم نرمسيإ هن از سرقد

 72 م اريرسالقود ااناريلرلاولا سعاد رمان 0 وسما لوس باع مباشفار

 27 قل هلا نع يدل دب اجت لا م اىدر بسلا المار وكالا 'نابكيواس عرضوا لاقل رس رسقولاو

 يكن عا دك زب لو تسد ماكس اف تسال 1 را نال ناك هوغو قطلخأ

 فلول وفا ةررثملاوالاو ميلا عه .ىمايم أ ايلول بما, أب نيسان

 طق نات نر 1/4 وارد مارا ع ايصيفا سلا ءرنب لولا ارون ليل اواحلا را

 7 نوط ارا لاتوزمو سلا طسيل نلف وس لاز ترك قروملا كر رول ايزل يايلا عابس نب

 كارلا بمزدماانم نس عاصااىسالاؤو مسرنإ نس لسمو لوا و هلافو تنالوأ ابك

 ه الياي و لامن بهم 0 ارمل اريل ن يقسو ثمسلاو ف 200

 ل نايم ىلا .يشلا هذي تاقلاو ال زا ؤو تيتا اناا وذ اهفورإ وا

 ةلعباهل/ر تشاو قر فلا اداب لوإ 'ماراطساو يلا وز موفق راهثو زرت ةرثكلو قريزجلادالب

 رسم اهالان ميكر افامنلاو قكراهلاو قرأت ايملاو قد انامل ااميلاو ريرو ةبسملا ناو تيرا نإ يعمبسما

 0 ايه زر دا قنات بهات ليم ل نام تل

 عايل ابيار ر يبل | لوسول عسل نففسوابوب م "م ماشملاب يوم يل | بولس لوالا رولا لاك

 برا ينيسيا لااا لمد روسمرار شمل (نسملاوبا نردد
 ١ كو اداقو ام اًمدمدتسا نإ ادعى ناني اع نيو سحلا نيف نس اولا ينال اهم نايا نايل

 الطمفلارعا جاما وع نسح ا لمن ظلوا ياقلااو يسم مالكم انتو ريك همس
 لديف لهئااو يفلان سك اور وسب ع يربطلا بيطلب ماع اوعد فستق نرروهذملا
 ارو ءاوسرع/ نأ اهنرشعاتيمل هان اصاب نوعا رو ميغ نلوور رخو يزونلا نيسكاباو

 يود الواد زيشلاوهركش اومن بكيل /صاقلاى ا ىز ارسل نك ناسك

 قرلاو ردنا كباب ال ومره نبشماب قلروكي رماه دشنا علب وسمي ىداباذ ملا

0 



 فا اا ايام ا - انضر الريكا بورا ا م لدو نبعريزب/ يدعم كرابرعز رم برع مبا نيعسملا
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 ناني هذاك اور وستنمت ( قيم هطصوو فس يو يدها ساو لسنا

 . اناط هربا ةوراعتءامؤكي د الياور الع مز هن تعم ودممل (ك كات غلابدمم اي سابع نير

 رثكأو يسنيقياو يفرط ادساو يؤ سادسا نفور طم نا سالك ربا تلا نار هدر نم

 هلا اردد يضرها ظالم ايليا ارم ذم ةنمتا ايرئارع نع

 ةهاهسر ترن يمس غسول نيك ير مرمر ضفا دق كو ةعاصد نافل ر يجيه ويؤسل ١ يعن

 | كييك منبرا ممل يد لام ابدسا عزوز ندا غزز يما بعز راسو ورا يعور

 الارز وراس الاركوبا نليدنّد اوراس جزر سعرك اساسا اهخاو قإونإرر دعر مل ددماو
 | درالا يفرم يملا يل هيلاد ا نر عمو رونار نول نام تانست ا اعرف اكضولان م اولاد

 قار دنلوب يك هد نر وفربألا اور تايم اكدر ا "ركزو نما نك قولا نم

 كل وب را عيبا ا ةشاعردلبلا ناو ٌبندعُي اومتررتف ا نباوسخ فيرونا منع در شُلاو لارعلا

 مدا طن :تميلاد نس الاوت يزارلا معيار اوز عوكةشم تا شمع ان ع/ ب ازعل و 100

 و قي شارك ل زان امد نب نورد ب لريزاذ اوان ير ريغرصال رمح اصارعا /مرمع

 ]رورو ددبألا تسلا هزم ةيرملاو !مرردإ 2110 ممل ارطل ١ ياشملا أرشا نى كت اهلا نم

 ظ 0100, ماعز دنا ثيعنبو زل فام نسل ناصام تسوس

 يالي هولا اذلا وا فو نسحومملا لممبملا لبس الار بلا (قتسفممل |. يشن ورد سا
 وعرب تعني عزرا عينا تروس رميمنوبا دكر هان دادم صح هاد جمد
 لصلارع ماناءادبنيدانعي هتيم نيس عحاروتصااميدا ناد ارهنل ندعم احممل رردح ا
 اذ ] مىعع عومسة شم نيرافال يالا زلط واوا دع نزور اومن اول د

 قيتيدس الرس مروي نب يحج م ) الل امي ابمأب
 فوم اور ىداريمو وسرت كروكر فلولا (نيروْْمماو سالم ا ىلا يساهم ا

 ابقار شيف ركود نقراعلا 8 و ارضا, راروتر هرلسٌس رع اراكل مايو ماب

 لراوملا كندر نعمل ةلصلا زن |, بانجو ادعس ثمر ترون تن /رزهلاو
 ايام ع سا طابو علا نمو در طلالا إس نع نك نعئر اهلاس ادم يع

 صوم عن شم افراز سر ثمر اكس ذ لماذ مة ريالا نهال نار

 ديوب نجس هتامئؤاللا دا موس راس "لد ايلا الئارط نري شن ا نوتنرسدلارسوؤشاوبا
 0 نصدر نر رجاسا كارا عايسا 10 اال يش امو هر اللوك حلا رعادزع

 اللا مسموم ةشمو دف لردك يحك ررعو كلا ا نب نقر اد امهر ار كرار نم

 2 دز رسول ارالد يلا يسار هرئي ثمل نيا ار ناؤف وضعنا ل معبملا نب ثم :لرلاز

 ارمهصتدوسا ناك ةرانح إمام اف ناك /ءم هاج! مار عيسّؤذملا ستيل نين يلام ايزاربخ نسالرواو

 3 قداس ئادروعزب ,اضائوبرلف لاذ زر نمزاومو اجامل ا الا ناكو نانملا ضأارتم
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 نب مؤ اوم لادم دعا برع عسرشم كود ا روس ايرولا سافونصم ا «قورص
 غل 7 زو يزيل [زيطرلا ابره املا بيرل شعيل يور يدا رؤملارضؤلارناو ززاح ا بيلطخ ار كولا مالا

 0 تاجيل دارافسوك مفسد ىف تأ رو دوا ادب راما لور 01717 ليزار صرع رئار

 1م اهب مبرصاُل 2 امر نيش عشنا ذي نزلا اطار فو نعل نركت ارا لورا نر لاما

 لازو /ميهووبساب لعمر عرس نع نناعت 00 اكررل الا يكلي مابعلا ني باطما ناكرم امل ا

 ؟ررا ناس قلداطعب /ممخرمورابازرمت اور تاون برشة ما, ضامن ليد ورك ربل
 0 لسا دلل ار لتامر َس 0 .- .عراولا ينيج كشر ليو احلا ى زارا

 لفارس يربم اءيعس نيد ْس ااراو ناءننيرع» ازور ساعل ورموز رميا ناموا امر

 الريد لابوك بينت الوارد مس تطبع نابل نبا هتلر دورت

 رم لام ” نطل 0 0 ضيع ننس دبا فرن اغفر ناكاوسدملا رف

 هيونار وكي يي تورم اور ور نادل قرم نب نايم ود وسالارتخ اولا و السماع رمان

 ادد ىلطعانا ا شن الاد الاول از و ترسل عييذلا نان الرعب كرما نش متر رولا قرا

 ا 2 بانمر فجل تملا نيك ناودر عل ياو رماع ب مشسمو صاع ادري نع

 ارك اعداد نازرزي ار اةيشا هذاا زا يريواولار رشم اءارلا مةثكساب ابنا كا
 اطير نك ءادادشمووتسوجرو ارهابي شيف ) ا

 100000 موس /لانوظراف كل ارظرولا لكي منسي ءرو وس اعمل سول جلا

 0 اوفيس دس هزيقمدارفؤرمعا بدت هوت مات ىلا

 امماءار دش فم ن ليدز الي لمم ايو حائر طر فدل! مشنالرو بشل ذم :د الواو ناس
 42 ب علا و سلع روم ىكملو هباكدنطمزلرم ن باوصذو ير سافل نع انراعكاداب هما ومرض تطعغز

 وي مم عدي كلا ثزرامل وعسر دالاديمسربا لأن نيدفبلاد هلا عمقا ديس نو يكرم
 تولأت رقاب درع لرعاز ماو أو مم وب قسما احا نم عطري ركام ارمي |ريفدع

 نرسل اروُسسسن روما مدكور ىدرن اسما ريت ح نرسا ديكو ىرؤيا تهاوي يلمل رزان نس

 ريادي ودرب متحصو نز ا وسو سبا ا شيرع نت ف وووم ا يدل يلم دلما نيجي دايع
 كلن تدراابرل نلوم ام الل أع ملك ارك و //يزعو سانا الراو ىلا ماعلا رح ا [ممسلا

 لنكن تذل تنل ريد ويعمل نطور وتلا صداع ند لاما لكنا ند
 ريوس رمال ادارإث وس نهال نرد ان سعس وشلل ليكون قم ىسوماردإ |
 لانا مل ممول تامرصاو جدد هزم هزعو عربا و يح لك مدي /لاومالا د

 قرصا لبا هرارعؤم اورط كيو دريرلاعّدسن يملا بيل ١ ناك : نريد نكرر لقلب انسنك

 عاههتال اليس حر تادد ل عرب تلزم, ت زم عما ورم انلات اهنا. براس نوعا نرهشك»
 كاز اهب ثمود شن نكس 84م دمل !ل ازرنيبملا نال ساخن نيبال ارج

 ليصروا مودا ير كما لاسر لاو ادربز ندا نررومانبا كرمدوز مترا ابما عرملاو سسلا ب

0 

0 
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 وارؤم ]مياس + .ةاميرصو يلا لطول اب اورام ار سلافي دم لاا يسد (دجل بأ نم
 ثا ارباراوج كيسا موو نارا :يشساهذيادزنلا؛ فاد اال وهلا نركب لاس رمل 0

 ارهارامامأ ل 6/فلابشملا زم رعد نإرلاو نيا اكعاسروب اضرب سو الرا زامل لامن ني ا

 نمل سلو هيك رب ب يس نان بيد ف قزرلاوم ثلا ىلا اان انراعارد
 ةئماباولاو دسم ىزتلامدسرل وعنا عا الاد مادو كامو يعريطد تحال أسسا
 نكن يدلااع/ ويزين هدر دب ا: بان ارا نحوس ركل نإ مهني وادز يندر عاك سابعا اج
 | داعب سيري نين إل ناردار نايكي كماوذانسلاننداندع نبك هلا ناوي
 كلبا نزاول اداريا ناكوي ذاردازضر او راو يردد ريعوسقلاولا ثكيدددرعشم نب قو اس ندمت زورا
 يو قتلداولم نم نسا ؛ذاذ ب ذامبد نكدو ف اهلا رسل نرحل ىورم يلا يجزاه

 اواو نول نم ثرملاو قوما ءالاوداا عقدوملا نكسر ملل, ف اناره بايو د عتنم َِ

 قانا لاا همنيرساعلا بم يتلايشاحرب انس ناهبم ير يرفويد ننام بسلا هذ كن
 كبارا اوزيولا يور ىذورم ادادر لل فاء بفرع قوانين كت رمت كا رالصلا نررايجلا بهز كيدر

 كابا در ىلإ رز رماد ائذ رلاورتسف ناك نام / ها نمؤ /ارمما نإ ننزل !نيديح

 يلا نركمو دعما لولا ٍع ذو تدذلانوكسو رم باودر و« نوصي هلاك همر لولا ه

 م اديدرب ينم ربط ننال ومي يبدد اقرت يلادتيسا هبة صا قويا نيل عنو
 مقر تضاركااكمد ع ايسلانمارتكم اتم |رراع امَقْسايروزلساتا ءا ناكي امتي نيف حلا
 مكزل مورو مالا هذه اذن ترد ىرساسلاؤيج او ظداعلا تايلارصا اول يلام هد نسم

 ميو ناسا ضدوب اوي رمر نلاروب او وسل سوبا لرسم فب اوازإرب راو يدوس اطفال
 لا تضم نونا رويال كس يا فل احول اكاد سله نسؤ تاع ٠

 اناكمباقعاو لحوار سلا نداهر اهيجالإت وولو لعلام اصارنمن نوم اهي اهل نسر رس | قر امهدص] ندنستس

 اساور ناونلا يملا يل نبدمم نير ادسعنيهئكباو ننسلا عين علته نيم وددد قدام
 كنا نييك يل زئاد اسزرك خميس ول وب او ثرحلاو درا اذ رمل تشم كلن

 17 ايسر فان ديوسو ازظزاح العون ا,ثكوور ا اءاومس نر قارل ل اقم نرجيؤرلاو

 قدي زملاد اهنيك ش دع دصولا بنما راب نمد ارسل رمل نوعويمزئدما دبع روس
 اننؤسالاق اهرملايدللا نار لربك ديحركوباد نزوم ا يدارسملازرزولاددخ د كرر نع
 ارو يرضع هما داَسن ناك وظنشتاو ددعو ث رح ا هينتدم عا ذ ال عركذ لال اياقعا

 "لم نااعومارن نسال وف ذأ مرير ثار ةداجور زرع نرماوةرادذ نوط ميا
 الا يضاوزم نااار فو ةصرتشملا نان و 'ارادااعملا نوكسو ملم واق 86

00 
 ل أور مهمل ةردسالاء ف ءا اج قررسداعننعيذادلا رول ل يزال ئاعوبا طيور سايل
 نوع رك نادم يحييه دنا هدي مشل رج رنا نزع نوداوناوارلا مرر هلا نكسر لاك
 هل اليا طال يزني ارعلا ينو يملا رمح ئريكز فسر مسارلاو كداب ارملاركب



 ا

 ا
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 ايلا ذاك اسر مذغطو يزل نع يبلع تا ياكل تي نيزل رنيم سيرو
 هانا هول السامع 4 نميز سماملاسالمر ناو لاح قدماه نحنا ل

 ديتول لجيل رار نمسا مو داب السوم ةمسل هذة انفو ملهم ر اعلا عئومرلامي

 ةةانتكا نضض الزاير يرد نو ابنا اارعا ناكر دا دنيز نمو السد موني سكأ ليدلعل

 0 اوال ندم ملا و و ار مس نيرو ؤ ورنا رزوا زوم

 نيرسزلا.ىكيذنا علما ل هس نكن ايطزلاو قيل الا بسلاهين ذل زلا
 8 / بسلا ودم قولا اممباءراك/

 1 م ركل درك ادرس ساكلا قم 0 ارم دارع/يلا اربس

 اهلاريرْئوواولا عترمم مناة يبكر قوما ثاددا كر نيابي ذاك ءربدلا باولو

 2 نزروتطي ند ودبا نلتفت همس قسم يدور تبا تل ظ

 الابل ناو ةدعاباو دعس ن روس يع او يفارخ ار افلابعإايمولار اسم نديلولاو يوم نع

 ذوكالو ثوم ا ندرس لما عئري ناك اور اق رب ذئاب تريك ةعونصومدايطس اوكري عود ردوا خد

 60 هذ اؤاؤد رست لاو ةكماواوارمبلا ن0 وملأ باكرا نسم لة قا

 نكوور وتلا بوك تريك اودي يصمؤخرل .اررجولا اص” ضقومل و ترمس اطقم ةدكوبو فقولوا يشما

 فارم لاوف تاو تل 0 ام فا تلاس م اكفا نءالاث ندزمزن نال نررع ماو رنكيد ميسو سميو نبأ

 0 ال نيدلال | ةفصوخا نع دوم هناا نو مارلاو واملا درسوا نك ذاداقل لوما ريدم
 اهواز نمنح اورالعلا )دركي نمي و حسم نص ازد ذاب ومو ضل هنيه الا وا

 وس فو تناكو يسد اعلا دعب فلا كدر ردا وس ينو نصيبا مع

 للا نوعز اا ريس انمام نا «دييسل ا! فزوم اذ! علولار هلا ربعي راو ةناونراو نيدبس
 الوم اك اناعيذ ذ فاول !تاررلارو !نيرباطوسلاو اولا وع يكشسم قوبدررب اس ثداعا سمع 2

 يامل اسيل نسل يسب وب

 9 ”6نةوم دعما ةينلا فيينا ازيد نسر ةنب ل لو ملا انضموا ثاكي

 لشفلا فال بات عريتاال يمر روما تيم ذ ورمل رسوما نوعا دق نع زر رموش

 200 رن ام السل اسم د ا اهال رعي ق درعا ر اسلامي او اسلوبلا

 0 ماعلا زم ليوم د بمرور اة يشل ذب ةرعوم ازتاؤرل ملا سسقوارا هدير 2

 سوو اهاضالْس نا( تروم سعر ا لما نو رملا قلك الا كرد ل دامب 7

 بلك رح اهملا اهلا هىلا___ ما يعراا الزم نورك ابو عوةشو مدا
 و رماد” نونحلا ني بو دايمن ساو هدوم يلا هذ ارز ئه ريسدملا عمال

 بكب افرك كو ديمسنر ةتبطع يتلا ئحا ناسا سؤ ل فطري نيب نموا
 3 ةيزعزاهرلايلان مجاب  ناودر متنعدداع نماشمو ين نو يعد مل ديلا ةداردوألا

 0 رح بزيم ا ل اّبشلا هزيم نرصوم اا قر ةدد شل يحل لزاما عزمي ارض ايف لفشم لا ام

 كسار رز ذهل مزح يزل ملا ساري صاع سللاواو موز ذع تحتل



 لويد اس ترف قط ييسإلا خيو سالم الدواب اذكر ور لسا نديذ يور برع

 وذم اورد اويل يدم ريع يفولا تطمن كسير بروم ب دوما نذر نب ناس مارا ويس واوا رلا
 ظ يورولار مسوس الا ياو يسردابعد يمر ريع فيوم ر نوري اسد ه

 ظ رزه يصادف يطو نا اقس عيكس نسف يدندملاةيسلا هذه وفل هتيم اداوم

 كروم ا يجز رفعت !ذهرر بن تح ةفلذع يلا عراد نكمور ىدذوم ايد اظل سلا يربي سب
 رورو نينه رع نمسا ثيحلا اوراشاباداعددإلرستيددولل شنو رشم نمت ندييؤتياو نع

 | خلات ران انج ناجم زؤر يزني مم 0
 ”ةيود يبا نم ريتك ومرسي سرك ذيشبملا ولالا نسما تذييل
 زووم وسرمو عن ابار اسف تراوناويترمسل ابن ئيدر نام شاودر انعام رون زوم نزولا
 راوةزلا تقود فاو ينيك لصزيملا ل يود نزول سلا نارتس عننا زم اا وطرد
 لولررس سرد ل وعلى ل وعما ب !نس'ل اقم السري ئنر زري ام ئساطس نزعل اردو َ 2 :ىنانزارلا 7
 ذولا ئرماعو قيرسوعد يروون محد قيم اك كوم ثاراورزرسلنذرماز اذن ذر لرب

 يملا نضر نينا دبعئور يف الا تبا نفوعد ف وسرا ين نذير لا 0
 لغيرك رار دارو | اناد اسف صمدت انبوب مجول ضل ةرع نقلا هزتاؤ د
 : مالا .-. زن يارولا يوعلا عب زي زج رميلاعوسوك ل ةشم فدل زع ىود انطاتاوةجياعلاباد
 وتس :ليزم ذو ةرتكمرذو لاك كلا نوهت لعل مدار ماجن ذم نيراولا نريدها نيا ودل عن

 ووجد دمدا لاك« نزيك وأ سوما ناز عطانا يمول يس ماا 55
 ل يلاوااهلا باسات كارو كرف ندع يود داب( ريبسملا» رمت ولالا اونو قؤلالا فب
 يو ازماوناجنراو ناي شل تودع ينو ءاجيذف ىد» * نع ترحرإ يجب ازم را اسول ضمني د هند ير

 او عاما ضملارتغاب ريمان وكل دال فمل لاك فروا دب وادع
 يلوا نوكيا زب 2 00002 .وملا توالو تاكد نادعإ ريس ثيداعا نيك صزعو هاباو يارا 0

 اوي بخار من كك! 1 نبيه امه باكوجو دلع طز يأ رونا

 يا مص يزرر تس اقام( اهعا طاب ماو دارخب دردرط اس تش يرد هادي يوما بشي رى

 ع ملا يب راد نيؤج و صول لايشملا هذ مالا وتلمملا نول اوواولا نوكمو هيلا 0 اورد سدساسل م
 انوككواوب اداه ازمريؤب دابر تي رمااو ىلصول دال نم النير نبه / اروبا تميزه كالو راقمل زم

 فكل داموا عزف كفؤ راج هيمترتشلاةناهؤ ان ضو منا وإ نأاو ار زي ومرلا
 ب معابر يك عض اع دعا مل كاز عرتداءامدبادا لمد همر! زوار ن
 عير ريما نضيرفابك ضار سارا يعدو با اوما يي بلاط دا يرام
 7 برب ب لدم لاعاا دلو بلكأ جيك ناوي دفا ءومصالاز دال ذشاو هررطلا نوعجؤاوريشبلاف
 رواد اوبل جلا مصام زك كا سدل سانيو يؤ ب أور وباو مميش وذ نوره زب نروصو نيل اولاد
 :اابرل اووسو يا والا زكهرواج دايقو ل صول !هادأح ل قه واتولادرزرك نبي ىرروعسمفاو نينجا يبحللا
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 000 ادمكد ارا اريإنب نراعترس وعرب هينا علا بأ يردك اياب 00 فال رماول اهسولا

 شو 0 1و ريما ل قاونملارو اعلا فهنا و ربل رو ارواب ا ميسا ضو رق مر

 ايو 3 اومم ا ير ؛دورلا فضا يمدكاب عنيت سار راو كبت اماسي قرعو اوم سلا «ذم

 7 رة رماوب ض دورت ارث اونست 3 و م (تل ال صاسد ل. نمر ريع زنو ايس مال رطإ ]مدايبم 7 اود روسي

 تن نرزرنو امو تيد اكرر مير لراول نب وسان يطسو د وامام ادسيلاوم هلاون تي ار ود ف١ نب

 0 تضئ نيم يشل يانا مضر نب لونها م٠«
 3 ند ارض هل ىف ارنا يدابا رس لا هيوم نب نسخ "نوير اباداربادنوكي كنا سس 12

 : نمر نور هكا بسلا هل هرج فما احلا ء طا نو اننا نوكسو نرطار سلو 0 ىلإ

 خر ل / 0 ارك امها د رد امن يسيل !الفردوبل ىلا اديس سديلولارس وناامر ا و

 ' . دي هاب عاب اماما سم ارا وو ض عملا ميو سيلا يلازم مليملا معلا وا 0 نر

 7 يَ از عايز دإ عال م داعع اا زيحلا جر وللا علا يو مغر ادجن تركن كو ىهسا +. فيروملا كمل اريولا

 2 7 لاو 21 وس رك امو سكي نارك ار بص نربي در قدم ا تدخر دعا عم

 يااا دريهشررص نارا د فاح يدعم دسروارل او كسلا اب اعوبار ولولا فابهص ناريكوب اد

 ةراوةرع انهئزبإ) اسر وردوا يس واعالا درصل !ةبنما هذه ينازل 'ناسصديعسن ن امض

 كارإ //,اطاناررن اب ويس ناسا ا اى )و نزولا ان ثيول سو لاعلا رس ماقوئاطإب راو ساوملا جرجا راهنو ذا

 4 رول ازيطم ارب نعاسز در ةرثك اوس يسري نسلاوعبب مو اكسلا ديدان يزف! نا ارزساو

 لشااهتن ناس كلرلام مالا يبل اناسح قا زوارنا هئماو دورورع مبسم هاوسدع لعام

 ها عاملا سعر م عك يد در لا يف هيف نامت ن راو. رو سارا كو اشم رات سو

 زدوو وردك در ارك اعوام دول سمو يوهم اروهيم ار | ئسجرضو فومتلا مس اءاو د انملاو

 المار رئامسأ اود درر دس ةرهتلا لذ ةرئكت اهو نإ هل زنلا لب ررل اونا يجن نئرلا دبدوب - 5-7

 0 سرمد درورإ ةريبنلا سرر قو ذامقلا بارع انرموش هن نك هل نول ونس !ناصئب َقازرلاررع

 2 رايس ارز امن مداد مع امون ينمو ونمو فس شد ودوره زو ديد نامركس بلا ز ولامع نعال

 0 لجن نة ةوابمب يلا ذلكم انا اباوؤن كي داون_ربللا مد ناانيذنساثلك
 نرولاررلولاولا ادد انني مبشر التسول ان ادار نيرحبولا هرم نسزلاعا ليحل اذهد
 0 0 ىلرإو ارشع نم طم 0 يني نسوي نكد سيمبا نانا يور دم ناو ليواخلا

 نم أ ربو قيام عز فر اربع, زضلاولاوعر هلل تشان اناء نيس مارون ساعت خش

 0 افا ساهم زءاد كا ندر انإاو ل نازك سستننس نيا دبكيواك

 ومش ةضشاازاؤرض يد عنيف للا ومما دولأو ل بتسبسسأب
 ” قرنان همر ؤضارمازلاى نال اوما ول اسس ا نر انامل زلارقطلا سواكن م
 0 لافتات !ساناو لادصل الدال انه تدوم ام الا اردارلا خيو ملت مو ا ورسم

 كل انمار تع رس الرطب دري زيول ريدر | اير رم ل ناو شرار اني تانغ قب 4 بالا سيكي اسرروكملا

 الزعم ا داون و كاوا ورامي اة داداه تملا



 هيا اطهر تقطر اوم امسالا داتسون «مون د نكس إل نك ل روعملا

 ْ عادلا تسار اسي طا ناز لولا ةيرشسلز لبا 2 ئ رشم افلا هدا ام نرختسعا سايسلاو ناو طن ا

 ظ نير اعدوسا ناك روم ا ير /وهتما اهم نرفيتا را دهشر كوب اد لزمن افتر اا قرصملاب نو مرالا لبس يلا ا ررسراعل

 ظ امارس م انفبنبدولازعاوطلاو جن ايار اتمام تامر إم اديرورازئاومرلك عنب در :ذوسو ئماقلاّنك| لوس
 0 ايلا نيو ور فن (يروشسملا نيم ماج ماا فايد 'فوايروطلار تساوي ييباما نب رادار عونا اسك

 وغاب ارم دلو زميل يشالا ادي رم رصين ولادبئم شلع اونو يع تمن ةعامج © د ادار اوضزر نيج نمسح ا
 مضار فا ءرالر نمير رشسلا نس 3 اسداقلادبع نركز سم اواو ىدز الأ نم اونا مناكدل ئنعو

 يروهتلائسلا رجم ارنا مثةو مذ ع وس عش فد اتبعد ادرس ملااو كسلا ايسقلا اوبس
 راو دوم سلو ار يفجرون از كتر عر لا رار واب شرع ناسإؤعدرو دارنا نم يياعلا
 كوس يا نير تلاد ارضي كلفن الاون اهيزود رس شم ير احل ئسزو الاروسولا توزر ماوس اجوقرمطلا

 ىيدوصل انس امم لملم اديب س هلا نيساريع نى كنت روكندرتعسلا  كررملا نيد اين ري دعا ؟ قوارب دب

 طال ننس انر ىيرج ا ين زم ارو طفلا يل هاما هر ير حا مشع الداعم نم
 اوك از !ذ تال نار مل دره ثلادع) ن كر ددسن و تهت ان فالس اوكرب ثائر ةعامو يف الرعلا

 راين ةزوانزدب دك ملك بسكر فشلا يهارطمداب اىتللبو تروضملامل لاول ىلا ة العزم اجد 60

 مل مدا يسن بشي رن امم هارحا ميم اكو روس قب زم ناار عون السجيرشل لرديربعؤ ,قنم يلا بسلا هرم

 ةلراو مارا ناو شمر ن سة سيور ةررعز اوم امجور تعي د رز نوم نمار نسف ا عتيدم عمرا او َتانعبطحلا
 ضد وذو ب وكاس بروس نونا كربوبيعلاب !ىك 5 ول ارالو اهلل تنل اص هدرنلل اهنرروع |نيونرم

 سايناو 4 ىر أذ ئداسكوور شالو لال نن يقدر انتا , دو لضعف سدو الع اهثرهيا تار اسم هن ال

 كوسم عرس يبو يرسولاو تالا ون اورج ارصكرما 0  «رزح يرهال ا َن انس عون مرو ةديوصو تام

 لمالك معلا ن:نا اوار ل ريرارولا ثكوور قانا لاول ىف قبر ازا يم
 نابع راها قب خسدازلا كار سن ادزتسزرم 3 انوفا تاب سس 0 ارربعو مس 00 رع قتيل !

 المار ندكو او ساير از ديرأميرمتم ا اهريعإ ن ةثين !ايهوفاراما انا يلا لاهر ابحأ ( ناوحا !ىجسا

 0 ءاداي- ابطل اينالا ار ريم رولا عيار نسي ولا داع ن انك يكب

 00 مل ب_رتدللا 35 وفيلو لاس نلف تامداتعد لون 6

 هب 'وقراعلالاوم اولاذع حزئور ىرلزا أرسى لار ا تمم وع نيت زيملالا نينا 27 00 د نيد نوحي ارسال ادو نحال بسم

 انرعالا !يسؤعالا و نلا نثر ان رصرو فلن ارو و رول |ننو تناسق تن ظةئسر رص قلم طوال

 ينزل نك م 2 برك (ةفئازتما رول جن اشارك ارم اهلزيبر نزومج/ اور ايلا ناملص 0

 اع نرخ راشد ركل يلا نط نيم رن ادرك نالا
 أ تين ف شالزالاو لينك فيمي اسالي ادع كد ول
 مال نتا ةينوروزذ يس طين وس طللاز صو يرورلا وجت سابا نهشرم ثيدعزو اك

 'ءرئاث ١



 لانا ساينر 0 اوم يرلا اتاك شان نيم طوخ م اكوا
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 ©. د نوما مو نؤملا نكي مم ا عون بكر مويْم اد: هنسبمت دس يل اهو يذلا ذر نإ زر يف اهمادلا
 لزنز ادلع هينملا لذ رى 0 يي

 ليساول عروسة نمي زل يسمو نيالا تك ءاعتيرمو رازملا ني ااا ميل موزع يك ايو اخاصاونع نادال

 0 كّشلابو ةنريرشملا سابع كس مارا اذن ام تلاد نونا نور علا ةني توتا

 0 او نونا نوايا 7 يك وُننم ا فايل نعيور داع يدوم هي كف راوس اسس

 ش اكيرؤننملا وكلا محلا ارونممل اسس /ئروج ئا نسم ان روك نحل ادرس رهو رمل يللا هزيجذابلا ايزحز يفد

 مسلاولا مذ نل كدر اعلا نادرا عجل دعا ريع ةفوكل إب عهسرينعملا نام اريك اسر اسور لو سهما مريْسلا

 0 زل سلا ميلا فل 9# | وم انك وك, ةفس اند تن ايو يغيسح اثايارلاو و نزاريوس ا

 دج فورى ايل اهعا يدك) سم اجا تكاد هاد اهات يدان ينل يساء نول وو كسلا

 0. عتيل هيل ئلادت لازم فج لالو توداي مي تدر ينم اياكم نكبة وبدلا
 ااويونتل ملال قياقلا نور جيل انررغ نيولع مسا زعزررصدا دؤمراما ئبرعلاو قكزرعا لاو زن ّّ 00

 هي اكوا امن وذ ةلحلاثدفو بدالا هسا اروهثم ترا نوع ناكو هرب اومكرمو ودام ا رؤس اذ يحب

 ميكا اوربا هو نعم ضفلاروضواو نس اريل: يا مار ابل زر نم
 ذا ذاكواندد منيع ييشإئياو ضرب نسا هساور ىفسوم ا قكاو ثمل ل !نركاور اذ كرسزلاو سا ال ترص دادؤامإ نم

 93 ا يلم داي نا يتم ينجم ا نوسنأ اة

 000 ,ققسحلا ايربطلا مالا دعادبع يعل يرد هر هعريتوامنمةءاع رسما هذيب قعر نرخ القل

 9 3 وعل / لردارزو يبعلاومؤلا اون اودعام نييك ي كرا إ نإ و لابو سوم نإ ناسارتكويس اهرذ

 6 كوخ ذب ريما وزو صو مؤ زمر قفا هضم هذهنزس اغا زوو واولار ول صو ل رئار مج ا منو نونلا نو كسور اس

 روما امبعالا طوال وعندما 04 ادب ساويو وحلا سلا ءزب ورح رم ايلا ويلاثو نزلا نرسل

 0 ذولا لن فا ختفارس سكى صورو اح ا ةرنم ناب روما مرار ارو ندد يم
 ندهن يدر غطا ايد ايس يدب سنا نطور الا ّثسلا هز علا أد 0

 9 ّ ينم او بسبب 97 العر عار يوكون تاور وب يا 58

 رنا نع نيسان نحال ىلإ يم لادم م ورززملا ىلإ ةيضلا هذجلال اا صو يا لاروزا وكم
 رعاية بصفر هر ويفر سادزلز ردا جو د فصلا ير وس سمادنطلعائنملا يراعلا يا

 6 0 هم نيلي اور زد دو ملال كا فلن عسفيا طقس

 ب "رسل ىنانوسم ال يشل ىهلادرك يلع نيس ساو اونار اسس لإ ممل !هزيبرومزم او لع اسرلاو ساوند 0

 هادو 1 نر نس ارو ةيس نجف ان اكون رماح كرضفاواو نانا

 ممن نوولا الحاد ايدسادبع لاو رولان ةوب اسد نير او ينس
 : مانبي موصطل انا در الاوسنلاولا نور لرمي اءاو يامي علال
 الكرد زم نون نلت نط ديرهفسملاو ملا مسا زي دمار اسلام از نوكسد



 5 "ىف 5 ه6 ا ا ورا كو . .٠

 دبكزرهن دكت بوهسرلارزس ناهصا يام دلرح ارم دوره نه وللا هديرازلا قا و ددشملاايلارسار الرا عير

ْ 

 ظ ا .٠ اما .٠ 0 -. ٠

 000008 5 0 0 م م أو رفزاى ا كارمن فلولا يرسل ادوق د نسيزت ندع ادعت يورسإ حس 1١ معامصارب إل مزيظارعإ نى

 را باليد ذاؤر تم هدبة دش هطول ون 0ىح اذهلا ثنولاو هللا
 ْ 0 كارو نما راسا لاوور ٌنرمدلاركي نروح تلا زعن فك ن نع نئنإطكور شيف زمام يتاقلا نمل | 1 . ال 0 22 40 4

ُ 5 

 ا" كل زيا زا مرو تيرفاوت دكار تاني ملا اداري عنب ٠في هاشم ا نعى ءةنوسلا
 7 يررشملا ير يربعلادكأو نقرب بطر ارش دمنيولاصلاطز اكو بد نللريطلاولا يللا ذمتك ارت كيدانلا

 | انين نؤمن بكد اشم ا سوا نمو ط فالحل شيئدد ذيج او قوارب ساو ذاعم ندماد 0
 جيل م 3 هك .- 2 95 ن٠. - 7 -

 0م افواساىلا انوي ملا سلايل لالا ضان

 وص دادجلا امج داما دو اد ىلا ني ديكو ل انو نيدسس شمر سابا كح ا سئس ماالا نت نا
 ٠ 57 1 اسااءاوريلولا ن غلكسررب نأ

 008 أد اورتن نووصرعو ددادولاو كد اهباطمئوز رونو ثور 3 3 زو

 نسر نعم ى كذ ور ننس يبرز برزخ لاك/لاقو ان زمر سممسلو ثمنا تعلو اكو عمال م سس

 بطلا اناث ءب قمعارهل مد انما فعلا يد الا داعإرر سؤ مسيح وار ننبه رد زد
 , الار ؤ رم زيتلا كوز عا ئارطلم سم ثمل | ناهد نيدوار نيرملادحضندص ا زهق در عنو 0

 .انامررمكارب طرا عساناوعس دادئلوم بوش نم اريك ر تطاير نير عدو ابره دخن لامن فشلا هزب

 يندم ملا تاما سوا ةفمؤ رق مسا فن ن هوني ورط نرجو علا 0

 لاعب طانرولذ ل وغلا يك نفرين ذ يني لارلا يطرد ام نحو دك نيل انشا هزي ناكل ازعل د حملا
 كراش نروم : ٌ اخ ل اذه عجارا نريكرسبلا اواو ل نم ولو رول اسود اني دساريشول احلا هركذ

 يجز ودب يك نداطضفلا يعم ابار وس عة كلا اود العوم يديم اواهدصلا مباني
 اري بهار نسا يلا مادبغإ ارب بنج يسوكش ان هاذ ترجو !ناؤلا يبدا يصح ادا ةنكرود

 4 ارم نلت رصازلا» او اسدلرنسعنر نمل لشي يرطملا ل | توكل اهورس اريعولا مالا يس

 نسوي لادا بك اهوار رس تؤ تول نئينيح ارب اره وس باو طسرب نهاد رب
 1 ةفطسويىمد طاش تسلا هرج 7 انما زامل !مازعانا ررناررغو !تكوؤزةر ارز نيرو بول ل 60

 وطال نؤلا نور ممل عن كمل |- نارطلا ئئور مايول ار يجتمع و ريواطرلا قط انمار يحيزر أ ةيسلا هذي"
. 

 ناو روب نويت ينل ملا ماس ثيدمك رم يرجح او و نول انا اهزس مالا لىرعإ ع سمج ابواور

 09 كلي وهمس بلا احلا يعس رضا ور بولا عليو نسم نبا فورم يجمل ١ ةريتزب لاوعناد قجابلا

 رار لا در ىلا نادي حاصو ءاساول نمور ظول يشل اا ثعبناورلا ذو باتل زبجل 14

 0 ' زحام نريخد قاببطلاترور ىريزلا هن او فل ادع يور ئيينملا سول ندحاو لولا د: وبلا ريوس يرد
 ارا زا الع لمس تقع رس ادرك ئه رو بما فر ندع اوذ ا.ٍتلنر فوم اوبا ذكور قار .ركلاروا نع
 قالا نريكر نارا ادابدتوا نيود يعملا لووك رو نام دس وبنشر يبل ادعا نينا طضفلالاو ون تلا
 كلا زها دوم يداولاو تافنصم دبل ىلارزلا ناوروحزب ن يعصي تا ثم
 رملاررعيب ا يعصف وفلا وسما ع اسنيتالسئ نسم اوعرلا نزال اد هرج ني اونا يور طيفاحح | عشا تربع

5 

5 
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 و طب اين كسياجرملا شل: !نسحلاول الآه طاد اد ديعرلا ككل اح امله س ايعرغو ملا كرقم ا

 كر اذ لاري اسف ب كلو دس ةرااللم يا يتلا ارش زبرم بابا رمامشتم نار ذب ب نيؤلملا

 © نطو ن م ىلا جنا هرثب نوشلا و و كلا دز اد ماما عفب بف |نسرمجلا

 لولا ةركلا يعاب اذ ا تاشف ال ماه كسل الر يدلك جمل تمانع نم

 0 وفلاش زيهملان فاز دز نرسرهل زن لرك_لاملاركش ني ين ضايعة

 2 يا هدب نيو ا نرهت ندا رسارضولا ابر ,وبملاو اردد الس فويل اها

 ني هزاع اول نيود اهون تابح نيزجح بدك سا ربع نما او باطلا دحام ديب نع

 ني ما« ةياظن يذلا نيدسا زري رج ارباب ناهيسكو سولو وكوسار داتا يداه ت ان ىد ايما شحلا

 وطاف واسر 0اس ار ىدارشبإا_ لج ا ارك ازور رمل وح بمالاو ثيل

 ١ كيد بدماركإل ناي اهلا يوم اواو لاماو لاو الر ناكدوسإا او

 نا (معانوررر انامل ف اوس ناك اعياوس رك ةعاعو الاد نازمع) ننس عب ايزرز دعسو طواح ا

 نإ اويل سول لاس نامل ند اريضولاو مي اهنراو نس اودع هى دون اناروسو قل ولاوم انلاباش

 ريو اعين ذرعا ناو ناقل يم نسيني وذ تسري عر نابصا عَ دا

 0 ىو عال بش هم علاوي نرسم مداعرل عنب ايجي (ذاندلا تعا

 ار ع ا ديال اقدر ثدا
 .ةودعرك هيد شسم بطلا نإ تيران يوسع ناركيسفلاو لإ هيلا شل روهيشملاو

 0 انلادإبز يرسم ا تدمي كٍاو يرصملا قاردلا شدوا نب رضلا د نيدبعموللا تئئو طخ كدر

 ملأ مس نان برن رجة ضن نارها بيد ابعد م نم درع طن شو بارو

 ل نرمين ندع ذم ارش ةيذنا زبر ذملاو مهلا دام ا طاف ومالا يأ علا نولصو ريا

 كازننانيمح لاه غش صودمال وكت ' نيكي اراب هلاك مصل يروب ايلان اوس ندد 20

 0 الاررطا هيو ساو دخ ابيدس هييدسول او مااا لا دوه نيا ئرر عزمي امو يدا اوي اهي متلادماعيو انتشر

 وباسم هدر اضن نيس | مذله كدر اعد لامك لوتس وا ين لاله در تدرس وبلا ريل

 م بول تالي اوان نكرم زلال م قب الاون سانو سوو زب تا

 2 كمر اسوا دس فانا ملاندب افريل ارك يزاد يرثي لانس سم ذك /

 00 نعال ةزكرور لو تان ثيص شبا اهت ان زب ار عذر اراك ا يعزك شبا تارا

 وال رساربغيو زيك لارا متو ضر رح ند باور ميسر اد جاد فكن وع

 ايل سامر مدي داعو بم ناو ينل عود بار وماي اندر ةييبالما مالا ميلا

 30 اهتحننا.كي نحت 6 ي 2 اعيد ان طم ناز ا اذا

 إب راح دما م رم سك أى رع لياقو امة

 6 ا ا "ان نوكسووما, ل ا قزم ار هزي نبذ ايي ادب ف املا ئْؤازو

 هزيم يمل ازإ فوول يقفل يتاررك حسن سايل ارا امهلل تاو تاملو هن بذل ا تقلا



 علا نو اكو ابطل ١ طم الدو ماما طير عمو يف نرخ شوط نس دج بورن ©
 اا هربا نون ثلا 0اباومرشام ل وايد تسيل يرمي باخ رهلاو ةيشا هم ملاا
 ىراشإر 7 رلاوع لاس ول انمكبلعاولاو يل اهساروطلاو مالا يك عسا ديسير امي

 ابار كم عير ناهسا زل يغب مع شيمايايقمامبذم ناك افلا ذه! يعمل

 ريم اوردباروك شدي دسسلا او كوس 2 اىدو وا انددس ناكر شع انسان .تلقلاراوبا * 6 لاعسا

 تاور ةنواولار لجل ارهكبربا ملكي“ ”درابتج ايو نيتدسوم ابرز ني بولاو كن زج شعاب افلا يلت داس لزن

 00 هر ناعرعلم ميناج اينما عنا يدسيل ولا يديساا سر ارد ىررعا نسح اولا !واربخالا لاس

 نوم كلب ن دلع ل كوسا زكا اروبا ذك ا ذنإ 0 ارارعنرمتاو يرع ندماربا ثكيدر عامر شكل قاورمم ا نب

 00 لطم احازب نتبادل اثر و اا هنر مئاشد ا ه

 الفي نسايوو ريشا هذه دزعدا دانا يمل او فمهما ىسس: نيرو تابدبسا ىعوتاو رو يب هرثك املا
 متركاروطب قلت نيماشنادو ا اركز نس ياؤرض وره ناروس

 باو الايمو بومماو معي هما يضاهي ولاا كما نوكو علي ص

 اور مهاومملا ع 0000 يروابلا معا معشر مسا وهر تل ابلسدامامنت نايف ع

 انكم نر وشي الْمي انتر تكا ١ ناس ناجتدد وب هارد يعرب ة يا همم

 | فم انرو ساو سوند نفاع لوريل لا 0

 از نور نملاقلد» بعنجيولب دلو يرمي مكي راس لانوس اسبر تاس
 ايون دعو رباع عناب زىدر هللا رقص نزل نوم كورادج تريب مع نرش
 واق رث لوو دواس ارك الا ورنا رميت مار رومان بوتعولاو دأب هي الاطركماراورو فلز

 اختر هاو رص لو ا دج ادت جا | نعي 0 7 ايكيا سلا ع

 ا عتعو داق طع يابا رلااستيررجج نقدم يياععالا 77 « تومؤللاناطلإ اعلا

 ّ ارواب كي عزرازططساع لك ياس نرلاذنىدد تيل طنلاا ارز04/ كوع تامدازعو دز

 ازمالج 16 لهنا يلام( ياو ل رن رصلا نو ريعلاز وشارك ناو ومدني
 ل كولا و عاب نيرو 16د نين زاد كا عاازرر عنان ال نرعالازب جكااايعز جير

 يسار نفط ساعي مرضا وه با نرهاد هناذ نميري عازم سلا رصين ناز كورلا

 البل ادقلإ رضاك ور رابط امرت ! يملا عزت يش يكن خرعل ارباوطواقل ١ ىلا كلو امال ومالا

 بورتو تيفال دلي ابغي وول اود نامهيصا رولا سارا نرخ

 "اكمل فردا زها ىيرن باو عو ورانا هرعت جزل الاية فاو ورع

 لس ازومزلاب ابد ؤسوع فرس كرار نعترف ومر نولي ها ورؤيا هرج مو ثا قطار مو مالا وكت

 يوتيوب مرتو ديالا نصا رمع و رضفلازبيرعو ومزيد اردن نداكد رخل ز ندا اوتو مناع ز رج )قيمر عيل رولا

 رب عجول وسر اوركذازكه ريان اول سم لالا ريكربكا ربو« م1 نس تسا ير الاد يبخل ةاوقإا . 0 9

 ساب نرسل ماد لاك رع السي امر قلل نكن ثعسو .وزملاواريشلا مالا ؟فرع مل العز ان اتاز د



 ايبا وس سحلب ع يوعس ا باذن نسا عونه نررنياو وع دالة نسب هش تاعو امك
 يام بنكي ووور متو ىونلا مس قلو ناي اره يدم اد يد هلا ريكي ب ندي رناربا زيكا
 0اس اوتو ات درر فذ نالت نب اك نود يذلا ماقام نار رفتيا وعن
 0 هيا نوكمو د اضم ايو يمل ا ثيدلا ال ءاشسناكقتا نورس ةنس نعي فورم عة

 ا نريويسول اضل الاخ وطن منارات !فالرولأول هلا زج يما ردا وواولا رول ّس اىوفلا شذ

 ةلمساب تبوك قكاوار انوي ناو هرطدعارشولا كحل نيس يب او تورس نجي رمار سم از
 0 لكيلا رش ال لو ندر فن اطمن 12011111

 دوك ضال لان دوبكن روج ندع عربلاولامزسس اهي ودي جربو لوكيل يضم بنما راحل فو تاك ١

 يسر اب وعر نمو ونعمل إعتلال اع ب ناكر او ؤس ناطسس او رفا نيعلا د
 ةكدييوكادوككنيجبدتعم ىلا .زعاو مدس سؤ متدلاتالو سالو ةنيؤصو قنادر تا
 نمثل فسم ثاهك سوك مدس اال 7 اهرورعو كيرا اك يورو اوس لل ورسا ريعسد سعلا ى هرم

 باك زملا لوك درع جارح سادال لوح يزن ابا تليد ا ووكلار ذار نيا ا اعنراو

 ل
 1-0 د | ”ةيدا ترفئادعاتنارا قانرلاريغ) دو صن لاوث نجر حيرت ايسر مرتو ماج ياو

 * يف ةإدلادرد لا نوه روف زل هنم نة زيه يدع ركى لا يضل هذي زنا رع زرار عقد تاكا
 0 الوتد فالا نريسو ملا تك وركم او: امس لالا مسيو د |زمل ادا سدح رسطإو انعام صو لا

 كولر اانا فلا هزه تطنر كم هلراوماعم تريلا لوب از ل ل بلر مانعا قد

 0. بقياس دارا نا نؤو يهني رون كل نركب فن لجو زل نة
 0 : 0000 - امسارلا +
 0/7 قوما وسلا يدا يح زرار يغ نر يحؤبادصاولا بع كر يحاور رشي منال نك

 ةاردسارروألا ابا ثذاههصام همز مسلك وهو م خلا ار علال صر مل ىساولا فوك نزع كذلا ور الامسأ

 الفاني اساو كبور دانس انين لايدطراحاوبضح ازيد بيجر نير نو يزل !ادناجان
 © ةايضلالزنن قيرالا صووع مقل فسار مسا هزه ف اكاد شنو ملا ع اقيم الوا انصار ىلظب
 لاونج اوه ركن اكمال نك نيدنز يلا كلا لس بيرو وسسا ءاو نركز مدل زهامةعاع اعطت 1 ار 1 71 ل . 0 ءوير ى امص جى تولا رع
 كلزارهتلوعد قطو كلر دعما يو اذعشس رولا ترخر ابعدسوكلا يطع زمن ديكر ذم انو كين
 كاوا ةدادخطودتو الني اس ن نس او هن ندرس قمل ا طورت ثوري رمزي طا ناك ف لعلا نيم افوبا لاثد
 لدار نلنتاو رجحت سلا قرض نذل نو موف الرس اون ضمت دال 5 ظنوا[ دحو مهع

 ىفؤزفو تافعلا تضمن ذم سوك فوصل ١ ناسف هوقو دامس اندم دلت اكوا لةركذدجل
 مزين نمير هو دارخ نكس شرح لإ ثبنعإلا ن انريزلا نيد ارح ريجرسا ربظولاو وسما | لس تالا يدا
 ةيورذو نررا ل ىو اهسل نع نريجر نيوحتل | مة هثكئور قررواردلاريزولادش د زرعك ا ناعو
 لل و ارململا اركا ١ 0 فاي ا

 هش رواج ماريد عايض انالهكن ىلا رز ئويرمدبا سنن وو جت ووعوث رش



 لا يذورلاراس يره |نقوب تع كو لها ا ةددم الذ اهصا نمسا تيارات يذلا نارك

 اا دناوكن ل هسلا هذه ةوراشم ا وللا /رغ|يفو ثلا يو مما ميب_ يعم اياب دعا ةسربع شرم 3

 نيل ا وسد ماباع  ناكزسرم اعل مالا ورلد علا نرجوا ثرحت مارا |نيوبزسلبا تلا هززم

 دق مان كو كلا احلا يارب ملي نمار لديها اهدسز سر نوماع 0

 جنون ان ظرصو وحسام نمسح امص ندا نسل انو ور لل حاس يوما ارق يابس وهسملاو مملاو قررت

 اقدر نحال يسرق ىلا نورا جاسر لن سير كورن عوابيش دع نيدزت اما ئيوعملا نييك نيرمين ار
 ول ملاين انشد دصؤرت نو ناو ةعاطو كرب اعلاطلاونهارلاد فصلة نوير وسر 6

 ويم ادويه ين ذه ملا مازن را امس مان ماك

 ”كار زوما يما ئئ ” لهب نرد يزود وتل عأر بدا نب بيساو بشرب امهم ارم مون يل اف رص د ام

 ادم اقلام: نشيط نادر شو ندماش !اهشرموم ملام سايركس ابا دوؤ لا

 | عيونا ل فيز ةيداؤ ومنها انجب عبإرف اهلا نوكسد مدل 4

 كرو را ال ير لكذ املا مطر ف ل رهام ئمروملاب ول امس زررب اولا

 يلا نار ناكل يزل _تتاكرملا بتاكلاو 6 وأد ترن 0

 ذو اههضدو تايردعخ اود لا هسلاه صومه مس داوساو لا اولا ب بابدبلا زب ويمرل ا( نازو تذل

 لوراذ ىابسو ناسا س اكل اونا ذاسوب ننيصف وسو ناريس يرو لاو دولابضواذ ينلاامفك
 ينير ناسازك يسارا ترا نايا يفز مسانأو ىلا ني يجر غارك ب كوس يعلاوباو وعلا

 رم راو ,هالةدمت اون لدخول ثا دب يع ولع نيد ليسابم نأ رردس يداوي تسلا نب
 يعلو رص نجا جاتك مذ اوراس لاس ! مصيحان تاكل يزر اف اقل! ئروع
 اشرنا ىاجأ نسفلباوةفاح الكون امانردوت ماد 27 أ ارسارمخأمأرو « زن (يفلاركو نيف لو انعم

 "الاون رداع نري ادهن قامو نرسم اسهال فرت لاو احلا هر ذك
 لوفر هاديعولا انيس اعنا نزلا ينال بطعن ولابد را رماررعاب ذا ساو ايما
 يلا هرم بارما ارا فلا هزي را افا لو ثمل ناجع نأ اة فومل امي بكم 7 ا

 كور نار اراك زر جس ناس اينايرك نيسرارفسلن كو اودارجنراها ماك 0 ام نير ا

 تدل زان ف يربك موت تاور سيدانملا نسل وا نأ ريعإوا 2

 طك اهالي اموالك تالا لهزودرد اذا مايل زرت نلت انمار رشم
 21 7 دس (زنلا فص درجت ثول اريك رو اناررسم اكؤنم 0

 00 :نحنضوغ 0 لا هذي قاوم ا زصإنو شأن 2 |

 همسورعو تداوم نابل ور صاقو نمار .ىسنيبلساو رش” يزكي هر ينحت اك نا اس 5

 ايلا او ريماس ة مالم هيزوعلارتكلا لكم ا نارك 1 نيش ىلع انها

 دكر زيبا ىو نوكيا نسر راكم وشل دول 1 نهسكلاور سو

 ورم" زالوس اور اقفل اهريتب ليون تمور كوول رساقلا با عترما افالم هتككارز نيوهج رح



 نك 220 أه نووط تيب اعمر , ف ارينا وهمي دع يسرا رابع 5 مدكور

 يمر بالشلادارنا عمير عر ول يشب جمالا راقد تلا عقر نري
 لوبان زاد نعل نر عير اميراع اقم ارهاب توم ا لول للا عناعل انمسو ب ةداورمدملاول هدعتؤرا

 5 لاس هركو ذل تل نست اىذ تاملسأ ناكراع هرثر ى احح 77 ير نس روك فوود 2

 8 م يك رمان وسب يصف 41 النوبات انو هذ ير ديالي ارع

 هال 207 رمال شعم ن لمع انشر وت املا يشل هزم زم أجل ىارلا يفو فاقلا نكسر (.يضح لقد

 لونا غن :و تاما بوح ذ المس ىانابح ني ماعوب الاقل ننوومسكندد م ثيابا ل هدامتو مابا
 الارإ ارزصتلئور نيح ىلا نيو سن ئ دانتنلاعدر ىاونما يات يرغفا دسك عل تدصلاو اولا امو من 7

 رابزإ راهو كاملا اانا تاىعيز هال نير كيل نسم تلال لندرو امارس قو ماتيامار وسكر

 0 عما يان كازا منكي ناصع لانش زرع ني ادار يصور ىأكيلا رغب كوري كاملا

 مرد زيلع ٍ ماما يفد ناب يمك ,ماعيملا زب المقلاو عرجاامريذمذ هاك زوما ارعسس نوم اردديلولا نب

 ى ىلا بسلا هذي ملا / سس ادعسار ارنيل زحل لأ» اهو ناك مرصد د نر ام

 ترم م ولارنرم اهمبع يوكو رب ايدو نذرحلا : أثماءاو دبشلا هذمب عا اةاروار ك اولا ءإَي 3

 4 هولاو ذيول اميشرلاد ل درب ل 0 هررخ رم ار ولاو يدم دنس منورة

 يانا |ذائدر نفح ىرونل رك ولا ززبرسأب طم رتل أ يل ومن مارين رم اريسبع

 ل ايلا فلا وثمار يئس !رىجرا 'نرم اسم انمؤ نس انو وذ اغوا نيش | ةشابتا

 اود ناحل لرئرماشوا إ نمتيفْإ و نين قياما 22 لاراباست و نزولاو اعمل

 77 رار مم ا 'اطوإإ ماش صاغ وتحل اردداررعوب 17 حلا ريم مَ "اسيا لاو ازجح ترم !زضإواو

 وارث نرحل وفم رسل رع اس رم 2207 اتي اوصالا يول نا ناداز يوم اهيبهع وبابا

 ورانا فاز زرت اذ هعارجو وومأ لسعلا ار فرصم ا لاصلارعاو نشنلا نك نبجاع سرفر نإولا

 ©. هما نم ارث ّصدعملا لارلارثاو زيدل انو ثافلا نوسر ملا غن نه قم ا ظنا طنين ميابا

 يوم رااح يراد عقلا نا ريما جبان ورع نم سيظل ص ورلد عركو

 ار اامرلاو قراميلاو ىربوحلار مدس جتااو تيراولا يكرس ادهع ل رائدر رار رلازرعلا ضو ناو وسو

 0 0 يجمل منؤ نري رباك عصا فل ناكر كل نكد انسلاررجتذ
 لا ريفا وهلا ريو نزار دارنا طربا ءذب نيل ارث ؤو طقوم فال

 ار نيس يصنع يسمو وهلا ا از ساحل اودلوما داموا زار ع اسلاك ثرحا فن ناكؤنلا

 ان ردو ذئاب اوسةعاو ماسلا اكل كرا ابا عظة رولا الوورد رمركا افا سظح او فر ور
 نست ازعل للم ظؤشلر اركز نول اونا هاو وختشس هدول لإ نإ ريوس ل ومس نس

 را كر لمزسلاو اهركذ 11 (سئارلاوو اهرب العمل !ةيطعيب نسخ او يداعلا نسم اكرر أ مرد وكروت طولا

 74 عملا نسا 0 رمايه عنابا عاب ترعاار نكسب فروا

 0 لير هذ مداموسوا فقل يضل ذج ثم رن زمةمرشلا زمر ضع نركز ونقملا



 0 000 دسم ندا ر رقم اوج يسكن نلعب

 تفاديا اش ا,ةرمربسل او او ىنيسخاركيل اعشاب اهيل 4 اذار باكر ثلا كاز ظن

 لوف تابوا سوك شما تمول تعسف حان دش م ناهس تنساه عيا ل او 4 1 هراقومشع

 كب ذل لدا يرام وال هر فلسفلاو "عسر وم لدن 0 انراو ني رإ

 لايسيبناوو ميشو رول امسانرعاو ير لبلا بيدا نيف سود ورظ لازم قلت

 قوز ارحل | ةرموعل سم ثداماو سواهتض و تززسنإ ارو يس رادع نرغوفونالا 0

 نيل يزن سا اهرب رمتخا ار باحاو ثاررروملاو عل اوارول نط هينا 0 "از, رولا ةدرشلا ل الزل

 كيلوت اكسس تلانننو وب نئاب«شرمودارول نكرم ان فول اي لايصال / ناوي اراوفس
 000 ردم ا نير روبقسو ولاول تاو امل نيس ليوا عصاسن اك

 تلات هداه زب تاو ببطن بان ؤسياعبملا باكي 0 رع 0

 زلازل ار ةررشلا لإمام مشا نه تمم نيس كاد لذ تالا قركسومما مك

 ةنيدلا مما لرسم 0 فا رلار قضت سدو ةقال اريح ا رو 38

 راجماومثلادإل 2 ااذمر ثا ذكذ وسلا | اسنيرساريظريكولا م“ :داغرعوايرت نحل ممم

 ناوروفاوا ارسل ا انابيروك لنادي لوس كادر روج

 يذلا نينار نمرهؤ ور يقيد قلائل اناني ضلابار وبلا
 رافوفاو ليس يبارب بديلا ربعي ناي شط در لأدحلا |هع كابح | هيك تارك اونمذنإ اور اودانج اللي

 نرد دغو وديك مهاد لذوم ا ريكا و عيل اورجذ نع وسابرجم ؛ اك الوسعل اونيكس

 طر ناك ناكل ة عت ذواوتو باكا دش ارسل بوسرمللا هد ترلا لامس نور ل ركل عساي اريدرلا

 مانام قم ناك قافلة رمذس) سان مهل داذل كتل اديك كر نما

 ملا لادا نر تافيزيلا بكرم |:ننذ نيم لا نيشلاوا مذ نيرا و يفانماملا
 لبق لوهوزوملا مرقم يوطنن ىلع اعراى ا نرسم اريشولا يرو ومما ويلا هسا هز حبل ١ رواق

 ! يلو از تاءاعرعر صولا | ةدلرا ار نيس نس ننس اذا: نييرهساوربُر ند اصيئوس يروم ا ل“ نري

 رد اارم ارجوا ابار نسا ذهوهردن بز نيو هامزدرع لا نواب بسام

 مكن رمت ناهعرلاو فزع "نتا نركركدلا م امال امدىرد نعرصبلاو باودر لا قصير امرهم ست

 . يول ايزل ئرجيطعىرر اهترعو يدلي انما ابو قيوم نار رن نك "قهر لجا,ثوماكىفإ ت
 تايون كيتون االارهاسإن ىكد ىرورلار لكبار 7 ”دلرذع بلا نيرك و ئار شاول يد

 هكا نسا عوور رلاخولا نبراس زل و قضوا ابا ممل اهرعم نيىفعنر ميو اوم ب يكد وف ان اق داق

 دا تايلاند مكاو وس اتسمت تدلل او طا نع

 فيطياوييجلاؤكيار ل ارا ذااهيو شادن زوحسدرم ولا رو رص ني

 | تعدم عفن سكى قم أ ث هش فرم: مدس اوس بف فول ؟تءايالاع 0

 رم نيدوسال ا اهبررملاو اد فارعطلاتفلاولا ءركؤ | ذكمب قشمدب يعارض اعني اهاعار زيوت رفسرزحلا
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 ديو انسارسلإلل رد ين يبس ؤ د مدراس اجل اليم تلامس اجرت عارفا ا ندراشو سداد اهيسائاو

 درر كاسسسو ابعرور نوح الزنكي سر الدفا اوايذاىأ تفر نيومومو ناو اوك( يبل املا اهكنرق اون للا

 الباب !انن يف اور | لاب رتعو فب وون اديك“ ثديع] نرد رسولا ىف اهبدص لاررل اديك د مقلوا او ىيلابمل

 ُّ تيلي تكفا هوك عا رز تنارلوزت كذا اظالعار اصيل ميتا ادمز عاد

 نموت / ارو وسل ا ةسؤلالا يرش الصرح ايو ويك لسداد فس داو تاكو كن مال اهت ع اسو

 سا راح ارم ريا كاي اوابارتساا عينابا سافلام ارح وها نم ناكديعم ا قاربطلاررب سني

 0 انا ريينللوعج دارفور رن ابيه زلم لالا ريفلؤ سمر م رفعت ن ركل ادرس كميل
 لينا ترم وعد رب نسا ين وسند ابب سمات نالذاوو كلوي اسلا

 هداني 77 اورو ا [ةدوك ديم ررط امبالا ني _[ مترو قضم اهدار 1 نيم مالا

 كيج لس طفالارمر عر م ان يرش ال اذ ني عنز زيت وباو نام نمو فر

 دشالاورما مات دككو ل اهللو نس تن يسمك ترك وت كفو م اممم لامعا ريكو ترجو نودرج اطلاطحلا انتو

 لاب تسب نادرا د بل رجب سنوي ايلا الوعي كي ووملا
 5 الرب نناو لاف بكرم -اعملا كيتفافلاوب ماب سن

 لاَ انو ءربإل يتلا رانا ب لارج بيا نوكأ مث زم ءارلا نما فو ةرضوم از الإ

 ةومكاو مس منمت نواز ورم نحو ان تلمع ادت لن رمشمب مندر دا دعنزما مو

 ككل اني طعن نكت ننذسب ثرمانر اعلان 2 ثول يرارعملا تايب معتالا ن ندم ْن

 ا يطول اهلارجولاو نسر م. نكس فز كزارلاس اررع ند ماعش كدر اهرغ ويك

 2 رع 2سم عنف سلإ سان 7 و هيارازر4ر الا حا ئنيسح ان روس اوضشؤلاو سن

 0 لي ماشلالو تاتا عرب م ركاعلا ارو تملاخؤ هدرا بلاد

 7 كلوا يف عللي اندرات ادم روبتملاو هيام موج وابا بلا زب ماظلاو

 ع يلا نال زيف جنش نيد اي اهجاربش ير اأو اورو انزال ضاذحذ اكرم
 الونش 2 ركب صور !هيترور نيمار ني زرق وح ءا سلس انماناربجو نسمع لَك

 0 ما رم رول ىف اهلاوي رع ل اعلان رو مشير زم

 نام زيجات راح عمااعلاد ولا يسال بيز سكإرلا درا الا تيد اسلا نرمي فني الا ٍ
 3 هرم اباه مواقلانوكرملا هت بكريمة تشمل اوثرمل تابوا رك ور هرنرولا
 يقلل انما جو نال اني رعسولام.ة.نلك فيتم حسو يلا ند يعسكر يلو زير تسلا هلي امطار ر اناؤل

 ري اس رم ىلإ: هقدر تري رمل ف هدادع شرخ فشل 4 ار نايم 0 يلا نيئذاك

 اةرهخإا] ايو طعن ناد يزارلا ةعرذ ىلا سمايل نكن نلرلارسو ف لإ ناو ذا نيون وسانلا ةندمدرطا 1

 نا قيوم لاوس قري م# ار بول از او ينيب تين ول نان وة
 0 7 72 | راما سل نيساقتر مالا ردد جالو نكذ زو نووكلار كدوتلا تكور
 م دارس ات ةساسلا» ولكم ها رزيقمل لإ تسلا ةدقينأر ارو تاصملا لاول كو ءاشملا فون قل! نكي ريم اد
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 دروع ىلع نيسحاولاو تايلملاو ننن اهلازص تاي ؤيواك مسيل درر ررعسول ا تئاكر /تيعو كراش لا سرك او

 فقم ا ماريو تاو كزخشمل اكدر فرع ف ارطل نإ ثدلا صح كئرر قاتل ارع) نيرزنم ان 8

0 

0 

 بزي «ونل رتل ور روم وألا يشل زي درا زاك هولا نيولا يزل

 واتا اراب ةئازاؤ يللا ياناس وتو دين اوس اج راو ةساعئنو ككاو يداو ديحش عشار ضده اراد وشل نسر دريل ةرر وواحد
 نشجع تا لاش تالف فما ع ني رسددبع انمار سنو

 يارا ذرب ةفل بيكو ما قلل فب ج ابابا تاس هاا جيدة نعم
 .٠ ٠ ا يطور نينا زيف ريع نسم هنن مصاعد بعل رطل ميليسا هذيل زم ينو

 رواتب سن وينلالاة بلسان بكريغملا غار 4 هلام جسرا

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 !نلاروملا وانة تيتا اراه ذا نوع فعال مدوبع مر

 نيالا نع مالا فا ؤممارلا رجا ثان نا منورالا نكرر فب ال |
 ابا وانام ذلا ةدنم يداه يعكر مدمس بيمن سطور سام
 هزهرهتم ار انهلا طا ىدداغلا نكسب زد ليلا فاحت ورمزرر دود وشم (يناعول 504

 روم او نضولايومل اولارل نولوعل ىاد//لهياف مر قل اويل ل نرونل علمي او فازت ودان ارسالها

 ناار هنوف رقم رند ناره دار يعول هعمل يزل اه ناكل تطول يملا هذ
 ميطعئ لا عرش ١ نر ايورعس نيتي !زكوورشلاول / ةقوشلوا ورلورز وو درلو ل اكو 5 20 روم

 يشل و هيدر نوخا وو ةررجلا دوما »اهلا دنه: نمل د _عصؤلا ّ ارسل معلا ذيع

 يدري بلا طمفملل ديم نزنطسل نب نسكن يزطملااغربمةتاواددس لارج ددهسم ضمان يرمي
 وويل اف هنيرمجن روجر خيل ار طس تسرك رو سربرلا مسا اريسل اور امس ضن احصل اذاناعاقتنال

 ريززر دية شسالر نادال ؤشر ار تنايوبلسدلار قو درجوربازجا لتلك شدوا
 زملاء فاز ملكة نر لب املا رسم: رؤس نموت دع يمانع

 قس و طمع ر !نريئن سادبخ نم / كربة ارز دوبل اويل ارالص/ش عم وموؤخمىلا لا

 ديحردارزطو ور يس فلا تاطعلإ, ل ريكو نكن رون ازرار بعد لجانب طائر عفت ن وزين
 .ًاؤوخادطمل دايو فلا يروا أ أرسو عكةنست ان رنيؤ بتال اةو فاك والا

 كدر الاف انو الوأ اريك لع اهلا نإ نوقزرمد تضوتل الهميم 0 نسر ل يسا ل اهلا

 تلت نادينا هذ لادا طاوس تان ركود الا رك إذ لم اشم
 لبر تيكا قرافرام امينا فا ذاكر يطب فلما يدار خبال يذلا كى نص هكا منعش اهم
 دوز صولا كدنغابلا نكاد سورعةنررلا ديرو كسور فكل حز ل اذ ور طنا ث فرو هدو

 زجل ادوف دارك ن ريهسو شم نيس قش واسلوب اركد سيما ل نسي نب
 سر لاوس اياؤز اهرغو حرام رس ايفر د رد ارقولا اكرر متون 0 7 لل /

 بلزاك انك عرب طفلا ارصر جام رد سوما نرزعز ردا روم: لمن نمت



 0 نيعلاو اج باب وزمن نش ند

 رو هذ تبسم هدر امل ل خلا ٌءمسلا هذ ماطر فو لالا جاب اجلال و رياض
 ”اطيامشوما ماى در ثني و نملاوسمللذ اما ج ادعم هاساريع نائل قدرا اروعشس نر

 وبا ثئلاو بزب باس ان ارصل .١ تلتراوع ا لاندبلا عيل نيا تون نست ب رافعا لاند

 ايل ازا ماس نزح ادهن روكروطسولاو ولو دل لعن اطلس ما دس لا ةوفالو لو | دعا ذا لاف يف

 انة دص نكون كتل نو بيار اورو اكلادوكؤس ا ارم سدا لا عساي الار اكرم ناكل اغسل نإ

 0 ين رايت نبني منة يشل هن #إ ىلا معاذ

 كيرا تاو بلال نيامدو تام ذاعشدالا نيد ين يرعزن مولان مارا

 كانا تايب رول اوزصاو نم اذوب تاداي يا

 0 الفن بك اغلا انوي د نينه مس ةقيروا تاوةبفلاد اوس

 اد نال [وكنش مولانا ادت دالاس 22200 ابنا هذه ثلا مجرز لنا ىفو عملا عرشلا

 0 .ةراوزيؤد مولا تلا عز يلمس |اسم ووعد بيسر لركن اؤ در ئيذلا
 ره نإ نيمار لسا ينيب تلد لشرب روما نيل ةارزيش نيني طرز طيدوجملاو : : ىلا تساهذي

 9 1 طرعنو هاشم فوري انزل نسما لا راع اف انسا نريكرلاو ىف امري كرا ثاكور

 تر نوار نودع بزل بروشور را رادج | عا لو يملا لحسن هذيد ذا رن فو

 يات لاسم ارزك اساور قزخلارر ١ نم ا نككنرسزلا رع زلا نك تنور ديس لدي نرش لرقلا
 5 ا اورلو ايس هزني روما! ا وياما 0 رجلا نكي ع ب يرغلا | سير نانا

 ملي هي نمل 0 توماس ةراولا را لأم نساك ىف الطفل 0 هما در رأولاى رسل لاو علا نون ل

 0 م ارثنريرمب اهنا هرم ام نمل ارعاتلا اهلايل لي ولازم

 كر اجو عض باول ورعسزو ثا كيو 5 امم لاس 0 اناىب رولا ره اريكن بن اتطو رونا ثم

 كولا ياس خروج يفت نكلوو داينعالا سس يع دلا يدع تيك بال ىالاماعا ينشف وو ل: هس

 ور نادرو نيون مد لرحلاس [رئادب *دايوظر ما يركن رسادبكد 0 الاوز ينسوا لور ولا شالا

 و رنضت افتكر بيل ولاربوزازغلا سل دوفس لا يكونا ارارعو كرارلا ناورد

 0 فيم نمرعو يس زيدونما نارين ةزملاب_لسغل اني
 1 الو نيل وضخ اخس يرمارب نن أسم ردها يش ترد اع ةيزع نبع أ رمش سس لالا اهيرملا و
 ا 7 ول ارمبلا ب , با اطرباود اجثإ 74 1 الوور ميكر دما ربي كو كبح نق اويسرتلار اهتز لكل ارت 0

 6 اه اكرر نامل مسا هذ نرئاؤزطا قاف اير لا يذلا ناس لب بل ا

 0 ل زمر تار يهني 5 از مايزال فمي دار باقرب اهم ايرعد نزال نيعاضص

 اكبر زلال تيانا ب« نعول ارضالرحب ل 0
 رطل ادار قزم !فلانصات وعدا ظزاخا عيو ١ نوهزم# امبسنكو در عاصم لتس /مجلا ن روك

 يوكل لَو قاولايلا نضر نس اورو اب نر االامال نابع اق رذسل ناعم ا نزل عار رعس وتولد

536 



 / 5 7 سايل لاترد اكدر / 2 انأشيدمو داعب دك هر زكا عنو وعشر لو يطيح /يران كا 1

 لف اعلا 1 ىوب زا الا نتك و أ الاول 0 27 هر شمو لذ لسا و, سئ دار

 رونار لمح محرر اعلاو نك فارعولا وزو 7 شك يلا نع كو اور بن ور نالصلا | لارض رنا« لولا

 فاك ناب اصلا نر العباد دع رف را اد نكاد وما مالس تلا او«

 سوادا رن كو ثابتا رقف كك دسار ينكر 200 انت اهتطلا صم
 ماو هروواو فبل لارا الب راهلا اواو ل اغلا مد رعلا نبع / نوكيا “4 عض زفوسلا 9

 ا نع ابك ديكر ىلا ئردر قّيوبا نس وبكم ا هزت ر شر ولاريغ

 سلا 000
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 مماشسطم يشهر اف ادا يرطب نع سما طوبا» صلال نسو نبال سمول يلا ل كو سس يئور

 يل" ميلاس ةيتامث اسمو اطال ناجم شادن يسلب لتس ان
 داك دولارا دك دعا يك ذيل دد مرو عيد ز غنا نادر سيئادفلا بقوله اهذدب حج

 ديول قراثرا ىو لكل العاق 101 /ئكإ ارك مدل /ر بخ اعل كل انس / دس 4

 ارا ار عير اسما ىلا بسوار فلا علا ربك درر يفسد نيس روع دبع
 كونا د هرم 1 رسوم نصنع ش مو نر نبع كم هكؤنو ةرعبلا لا / قرارا ( قار ولادك رالعلاول 1

 للاب تام رخام هدا سس قرئ نعوم يئدرالا مزج هما ريع طن ضطلا و دز هل لح ع

 قا ابيض وسماه سف وت ل ليل اكد ينك يكب قلت لابعد
 0 شرم مدارس نار ماسر رو ةرتك اخر وراك للام 0و مردقلا نب عرتث 4

 ””ةنلو اينما بة بئاريورو ىربما نيه تت مسلا ب اناث روم فر الالماس نورا وا

 هان زال' وانو ضيدان نب نسور غن ام كنا يوك ابان
 ه نو 1/6: رملا نقع ومنا قاما برغو مكى ىلا يرتد ناد اسال فتور معتم مابا

 لاند شالله ورتب تعش ول لتس دزالاوب اوبن نكاد عقال أ نهم نيا ونود الا تس 5

 ني. انا رع لعضو نان عك عوير كرا مب ةدمادااد
 دقو يد وبا» عك للتامين ال ب نعال لوم تلا داعيا سويا دن ماع تمن عع سال
 اوك ردع/ يكل لأشرو رك دوب لع عمار الاوريو لإ انس ع سوه سدارع يعني

 ينعاد تاكد اع[ وسوو انعكاسات هد عام رك عيد
ال ٠و مالا وف لو هلل علا معلا لوو ئاوشب_ر وقم مس وان ش1

 0. الاطر زل

 قالالا/ 4 العتيراشرعوو واول روث ل 2 تسود زالا ليوان ون هلا لظو اولا 0 ملا

 2 ينشاف دل عر رود لهدا ب سل ضد دوب ره نمو هن نبه ناش
 لذا اتسع ذر ددصارديوروتايناهض داكار: يو ةئردري اعاني تول ب
 وامه :ن ا 1 تا 527 ديز قداح ركل دبع ىددهلا ستعيد دبا ع هدير نود

 يح دفاع نيستا خر رع لاو نص رب رمل ةياعا لوا ناو ا ذراع عنا
 0و دادي دادس مدراس نكد رع ودمع اع الوعر درب لوركا
 0 اوفو عك رب ءاإ ريش ود ئرشلا نر ل ]أ ي اهلا رخال را لالتكد كرس دونم

 9 1/01 سننه علان مدار لا سترونج نص ون مر اب للسم
 9 ير سام 'غ رولا انو شما مول نويبيس لاا

 ت0 6 100 42 در سم وي داو زا رم ارد ل انسب راب با
 بسس ر لاا ننكر ايسكو عيش وح رئي نو نش ثروئاوطاردلعو ارفن يو وري الحا نم الك تك نار

 نو لدا اا ويجلا وعجي ناز اولها ير و رن لا نوكي علا نو ملا ملاين اضل

 باير يافا د ورع 9 دلل ث كال يلا 5 /وكشسعو اوف هر م طبعا !نررمع

0 



0 

0 

 مْ

 6م

0 

6 

 500 اًهيلعاا ريل د ميرا ئد عل اديك ريك بسلا نو

 00 مقوم نيجز واو وسفك احلف 'يناىدر ثراللعاس

 زك ممر يراسل ادعو اهتزت 1 نة 7 595-5 اب فو ورشا الالب

 كؤوس 1 لأ (( ذيع سوم ضلال« لالا انشا نس ومد ناونلاو "روم نال وتم ايلا

 الاطاله نلبس ا وم ل وسن يطل ى رمل او

 كلانا درو تدور يتصل منو تس دبات ران جان ل وجيواولا كلا اهو وتماو
 تان فنانا اروع ورعان يلي سارع نيريع االله وزر ]ماسالا سلو واول تسلاو
 ل اولاو (يومشلا ل اهلا ماعلا شرار المنون ربك اف سمو ءوعاود فوشي الا حرف ولو

 را زاب فلا )لنزع نما بكر تسلا نعول هاو الضو
 نسور زرؤالإيصوداض قو ا ناك علا ادع از يل (ردكن سمان نك ين ناب نم نطور
 لاك كثيرا, شا انتوص نفل 6 6 واكد هدر راشم را نون عددها لاب ماس يلم ا

 007 يانا 4 2 0سم 00 دولا د هوس 0 اناا نش لصناما

 ذو 1 فعلا تر وهناك بنوا و الدسااب / ال1 41 درعا نان 7 هدب نوم غن

 ول وابو دررس لا دديسشو زاك لمس ٍ ىبلاوطلاررلولا ساهر وار از هتان ده فك شع يلا

 ناو تلو روع ان قطر اروا هز نلمس قو و قهر نم نرش قل درا

 ناعم ناسسغلا كرا هز ابن يلا رع ا وفعال نير الون نكي ا م 070 /
 لا هير الاس موتر دوك رع نك إد وول اق هر هبا ضار وون لإ ار طك

 يل للسعال طور شه نوفا نومي ومي كرم هن لضعلاوملولا
 زيا زينون خب وضحا رزان وشب غدد را بكل وقطع
 انوا ع رتوش واو يدا دابا مدل إلا انوا ب
 ما ا 5 0 / الفا نوايا ىلا ولاد رول سلال ايكو اكو هر ىزورل ازور ناشرع

 كو ولون هن محم كراتو عر نارك ناك «نونمنب عر حسن لا تفرد هدول (سلا
 نامي قسما نود معد اهيل دس يختل وبئر مك عراد رزازمالإ
 و لإ نانا اوان 0 وو احا نعلن نما ولاع رك سر إم نمل دو 0 ُ يرسل

 اع ولاا نوما و يدم ين نشل نها نكمل للرخام يانا ف
 ردا اعلا يحتم نر ف »اساسا اف اضاررد راهضن تان 2 ومار ادهذ أ ا نسكولاه» 1 7

 دبا هداك ك6 قل اد اففا اونا كامو طا زمسن» أ لاذ ئاشإلا
 3 كنعد ولؤكطم ل ايلا نك الاد زلد از عع ذوو مبا ننكر كر هما ب بلاوي لإل
 كل شافو كاسكو نضلرشار لزم ١ زلعإ را انين تلاع كولا ىو وكر يفسولا ا 8 07

 وكلا الار وك فو ع 42 رو طاب جايك عر ونلاد ن اضاك مس اهلا

 أ تال دابدور نسوا ش ا كوب ارث دوا ا رس 27 كل فانا درع اجو لاو بوح



 فا ما قاكور روس لاو باتا بتاع نادم نر ايس رجلا

 0 ماهاضالاو لإ اقم اني او ودلال تدان نيم ن وكر 0 رولا

 اكو ربنا رد نس ديما اسما ضيع كرعبادبع ورع ناب نال ساد 0

 9 ا ف لاق دعبل نا ويك اولا 7 لوط فو زنون و هركاو 9 رو اوم

 كلل يانا ئي كف زك يرانا ا سا دبخ أي عيري نود 42 نايم 4

 0 مصرا 'ىلا مول حسا يسمو رو نعت كافور رم يف نادرو مسن سلا

 0 اب ونبانم ادا ققخ ساو و ناعيا نر نول او د لاملا مك رعبا نبع نوح

 رئاادابو/ كيد رن ايد فول الاكل ترك ا كه امال نتذكر ارحل علا لادح ندا

 او كس كاع ساو و نو هاهي كرش اوفل نرجو حابس مصر ل افعل و
 ل هارى الط يفاو عسل يدا هس ماضون اهلا ماي اك در وكام هر ةرعسن نس
 هب ورك يرحج ال اداوم« سنس لا شام نانا وندم. ذم هذ ايو يل ناكل 1

 220 ارا ع ظفاك دس سال علنا ىسوا ل كلن روف للا ايهضالا قارول ١ سرالا
 قولا راكم طخ روف كلان هس نرغب ل يكل »ل لو فو ناجل داع

 ادعش زارع نفت اب ل ع7 * نانا وست شوودص و زرولو للك ايبرلم بح
 لاظاجد نايلسو نور 20200100 كر ير يدر ناك اهصالا

 مه نايك لادفلا شارت ل0 مزادات ادعس تاق رم سادع كرولا و بجا هتسس وأ

 رك سس نوب برقع و لاو رسولا م هنو اطفال دة كدر لانا ادعم 1
 2012 الاثمان ناهس وكان يسم اروح ا ئاوبعالا كر ادبغ نبا

 ععزالل نادت لاى رئي ايفابع نهنادعاو ادعس رن خ درج ان عا رود

 07 0 ككل ماا رولا لع دعيومون اوك ربط ربي يربك

 ا 00 م روما م عض ك 22 اكسو فر ليزا مل ل هلو ىلا فر دصو
 ديف ل اوكا : منذو اكاد ايو كل لع الو اللا [ؤ, نر نينعأ

 ل نم هرم ولا عرقا كراسلا لرعملا يو مالا همس اديع نإ م نارا

 اا رول ذغ ماجاب ين بزعم مرو ازبابدو قررا

 ترايوددو) نس ناب اكل اش امو سورا مسار وتسو لدا كسك نضل ددص انك نع نم لا
 كر شلملا سر ارا كرلا 1اس افعل بكرم ولا جاى ولا يلو ا نارلا دع ركارعن ا

 ٠ ا [رعنو ارب جرار لس شو عون 0700 لالا مخاد هن حس و
 ايوب ان دتح ار ينفر م كدعالا سل لب ذوو 1و و ارا 77
 سكراب قا بجاش رفد دعت هت ابوزيد صاع اكاناوأ "كرد راياخؤ مولا

 9 نو نو ورولا لرب لإ اوصل ىلإ طوكيو فل 2 اوى ]ماعن او شاهر ادمس يرو رلا

 - "لدا ابكر اهلا دو يرعاك فرم كرا رود كسب واعد نوع نا

 اةيإ ين



 4 اهالي ر املا رعب لرد مسا لدي عاصم فل اهوى رانا لب للتو لع انبدولاكا 7

 ااا لاف هاربا نافاس اوف دل ساعي وسي
 / اوبن عر داب روما نام كسا رص ندد سزع ار اعلن
 يس طا دكار ديزل طف يدر ىلإ واير اضنالي ب بولا
 داما نوبل اذ سس اجوار معيب واحللسو ىوعص ن وسال ير ايو ل: اعنا لسع
 ناكل ١1 د //ى رول ارعتس يسع يكد نك يرحل دبا فعالا وع الطن منا رمد

 ردا لي اوج دال نول لسن راع 6رىش كارد و الاسد ومالا بيتل ري

 للا اجوزعساوك ضار سليب اس مو بانا لا رون زد هرم
 ا ا غار ساو يددلا بعلم ورد لا, ماهر د عنو نسا انأ دعا
 الله فل) ناعإ راهم نب ني دال ير طعام ناهد ديكور
 دك يذم هك نكران دادصد ل عراك ناكر كلاود تذل نم السم ب لادلا/ ون ولا الان

 رعت ريكر زق ديك طادلد ننال عا ريطحع وام ىرعع زرع علا نور ىئ ازا ده ئكلع

 قاما ينوب دراي يش مولا عندو يفد كرو غال شدد زوم اع لنسب يو ىلا

 وو الالام نسوا ىف تي اص اي نو فاو اعاني نزع شهانيراف

 "بسلا ال تولد ع تال سار ريل كولو ويعا لزئ ردد نعول هداك اسبر وما يول نارا
 ديو نار يت مهنا اصب بس من مسام ا نوم
 رذأم دعاة ثذ نهيب اذان و دويل اوشملا عير سدوو يدا وادم مارب الغ
 عل سلما ارسل لانو اورج ل الح مانو امد لولا اعاوتلا م 1و رو "ذا رفعي ءاورخسا
 قلل يزمار وزال نوط هس لاك اهعنا ني ند ارا رش | 979 ةلو// هلك ىلا معاط يد انو )و لب لا زم راإ اوفا 22) هروسكلا دقو 2 6 . 5 5 خلط اجلا 5 ل 5 0 7 05 3

 للوادي نامي لوك ناظم ندر يدا دوبي علا كاشمترب
 رفرف دبس والثدي غيوم وسلاما ربعرباو يسار ل اسكر
 اهوفا لاوائاضن ليغ رولا ند الاوز يدل اه ئولا» 03 رد هد ماس ناي دك م 7 4 ل 4
 اكان فاس وب ىؤل لد ل ثديي يدم ناوطو ير لد احر نع اكد د وعخ ل سا ضد درر
 اناا غلي رووو اوم ان ملهل ا اين دأب ميال ارز ءاروب/ نو رول نيدو طاشدم

 هكر وروي نلأ طلوع درو يرق درب و وب نست ابنا يفلح
 كلر اجو قسررسا رسولا در غلا لال كر ا رع نعيد يشن او كارت !لكلاطا لاطنالا عيال
 كسار نال دمابب اب ندع دبع ضوور نك بت فاو ند طر د رجل يشك ورش
 .(ه نيرا نايتس مولا ضاع رو ارب قدرنا وعزف يرانا ارت الد مدألا 0 قيال وهمس ادا عر يو بل زمن
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535 

 لكلا نزع نسال زوار يم اش لع رو داع اليسبلار لدا ولا ماكو

 لال رابعا جايز سؤ ترسو امرت عسا زسه صوان و تلا ال

 انا ل نوع دد عال نست هتيم ل مال اطغل نيس رم

 2 ا اكو ةرزع سار امو ماو و :الازس يي اولاو را

 نب ور 520 مسالوس لسير أ 1و راسي قرف نمل ناد اويل نر رولر لاك

 هديل انفو و مثثو 210 الس لا عيشي دكان رج لال لاذ ان ناسك

 2 لهو عناء مذلا عاب 44 تا /رولا 5

 0 لنهر لل فور الا اع زيكو هاو صو ار تلج

 وود م ار هن ندع وتحت بدرس لإ هملاررع سو زي تشك م ا يك اهل ينك
 لاا لذ اهنا نسانع نسكالا 0 نمار وعتسولاو زور رع اوم و رع مم فال ذد احم

 1 نوماس ايضا و ينو كوكل ارتب يدل يام دروس
 ١ و عادل يق تدور [/ بلور و ناوبسبا كالا ناكا يذاع وهتنولا 2 و

 نوروز الا سنا اغلا ىسلا هدهد نزلا ار فاك فا 110 0

 0 ا كراع نيسان فها ماا دعو فرم[ نسا بترار عرس اع
 0 ثتراوملا نرغب اسك ايشولا ومد ماسلا لترا اي ال12
 5 را و ءاببثمامالا عفوا سير ل
 ملل روهتلب ولا عر اتساع يارا 44و دن ذهن يدا علان ىلا انا

 كان نربط م زاارعلا ارب لغات الس تايم نانا لورا

 ٠ 9 راها اروع عم سواد ماغي ل( راها لاول
 1 و 1 ةراؤالاو ثوان راع عد اع غرر لاعاد عل اب[ اناا

 : 2 ل 3 : لوب لانا كراعال رت ف صايد سو موس لخ يوص

 ا

 .رثأ 0 50 ١ 4غ ا 0 0 : يسود سئلول ناو رع دو يعمي ريوس ررك نىك إكدر اورو ليس ا ناكر"
 : ١ ب يش ١ ولالا هريدي يور عكا كر رو لعل وك ررعلر يد يرتعش 16د انصب درع لكن اكو ناسا توارد

 7 1 , ُل

 58 ١ ما دخت او تافاو ناو يسكت هضهنىرال فا نرغب نر عنب عصور ساد"

 : 8 ِ ورايد مؤ هلال درا ال باب كر اربع ةيامل"»

 م 06 يقنع نيران إيكو ورواد نواز وشلل

 تا ءدذكلو رن اين ب لاس سوم او 1 لاي هداج جود و اير وعم فل

 4 زوو اد الرمان وك اسيا دنس نشوب ىلا لا مدس ردع

 0 امل لاا عا و 3 ساني مالو دل اعلا رولا علا - 4 ل 10 لس

 سا ةرفل 0 2 ارسال ان كرب دز الا نيل وروما يف وثوم ناثولال اك ا ا

 0 يد دولهم نر داونز داع اال ا نو سويا



 0 سلاسل هما /ْؤ 777 ةدويشك,ارإ ا يعو 'لورلا/ افلا 3 قرالم ا رموسر سو 0

 7 روما يدرسها ندر غل ناررففلان كدرأ يق وار ارا بالا اسر وهل لادن اف

 لال لازم يكن نر ناري وراي وح يأ اولاد لوصال/ كف القش سا 2 هش فئاغرو اكيوادج از نص

 17 ليف نرتافو نث تا واراد ١ 7 مد داك ضيا د صلف اطالإان ثيدمدادغ تو نرسل

 نامي 1, 212001111 روم مسا راد ل سس و

 هدا وعتاب رووداو افلا حبلا الا ارانب اكد اقلررطلا لانو
 | اال انك 11 نبك 2001 اعراب ءاطفاك قيد ود رك ارو ابا عبارات ءاجزع

 | دو ازور ودا مدار وعزم يف هديه هر تيدذ سرا يف امج
 ظ دملار اطهر لا من يسار كد ئيروكذلادلد يس اكاردجا هلا درع نرى نيد روع ريح 5

 ظ رم أمو متي اوه درس 200 م كسلللا ل لا ةبئادزم ءابلا 4غ ولدوا هدر بلا نر وهلا
 باكو ور هسا ا اى زب لع نبيك در نار لبا قط لا ناسيا ووجد 5270

 ةريطأ مزج الا 4 ا نودع ناس اقرب مااا 0
 هاما كر طر" نقب اس اعمال مدر غلا ةداعع ديل ولا وبال ناك انسي رف سر ,

0 

 مرش هم اسي دو سلال اكس وثلا /نيمكول و خد د تع أج» الفلا ى كر بسمو نادر فرع زك ع
 هالة يورللا هتلر قدص اند دا» نيكد: عدن | يراومالا سكي لانا
 ىو وقوم لا يرزلو راولار انه نذل منن وصلا كر يقل فمما 7 نكرر جالاديختداو يلو 0 3

 4 باعت نال نينوي ننس دارج نك كال ابقلاذب نوثلا فو
 بدون كك طم ب فني سم عش فاذا نيل ة ردت نيا نال يرفنوب هرم
 اتاك ةيادم وب« لكلا غلا درر اهرئوؤك عدد مدس نول در ونون

 4/4 مو نلالا علي حل اضل بلوط يوغا طماع وف وضملا»
 راق لروهنازغودر ماا 0 يال /يسادل مسدد ( كفاك سلا هن مير افا ةووزالا

 كاذبا لاك اهنا الا خنت لغزو درس توما ادم  ماذعي سب سي ا
 7 و ناين / 7 رعارع ورد عرط طا ايدك سرا هيدا م ل 42 و

 0 | مسا و مفر قر الاو هدرثملا قولا اياد ولا اتناك ورمل 7 0

 ةدباددومي ضرما ؤولم ولاكن وب عن تداد ضبا 7
 دم ئالاع و حالا كد الضال يدع عئار رؤس مالا لد كربلا اثر كم وسكر

 مدلل اسبر فر طنا بر عذار نل» طدعارطمدبت هع نا هيعر د دكا ها
 3 | 0 اطال زلال نما ما وزال :مناسلإ مال 0

 لال مالو رود امن ناو نضر اع ا الان طا سمر ل ندم دولنا

 | 0 ءومر طلاء سبي كو لالا سا يقاو ا كلمن

| 
| 



 مرد عربا مادبا لدي طلا وبرر 7 !كررك فاعلا رطل ول الاي لزيت بانل ة يسال

 رس اال( اوكا مو رك 1 ل وم نك ”عيسال عيرطملا نل وعما دك ويسر كو سولو يعد معلا

 هئااطر عار فاارش فاو ن0: 42 رار اول مدرع ىل لب بخ ىلا نر رولو

 كاس فاح لاطنا داارخ رادع مساك رورغ نسم طسرطمل ادب 0 52 درسا لن لو

 تال لادا لان اب ادراة( سيك رجس كرولا ذل هر اعلا نيل

 0 هر اومالالاسك ارا لوكس الم »ورك اطل نوم مل فاو نر نع كأم مث

 0 رد لالا يدعد اكراغلا دن فاك اكرم هرم قادس لاو رك ماتو مس 0
 0 قرارا طإر اطلاو مياة فرط لاا درس يل ناسي نإ ار/ل نوي كور غرهرلا ادار
 يي اغيدادب الدلع اع منكما علام ركن زعتر ردي ساب هرم ما

 راسم اوبال وك يلو نينو لارا مالا ا ينسوا -
 كر مقل فما ردا در اوسكار فك ب دو ارز سكوب نرفع دس هر سل لا ل
 هايد يادي هاب نيسكععلا تكس تور 7 ارز انزل اور لد لكحل نام
 ُّ راثاب رولا ارغب | لا كثر ضرعو اهي دروب هسا 0 رولا ربكو 61 تيفو يزسابا»

 ناد 1 يق نندو لوس سي او درو نسلق راك 2 رولا رول هو فض 0
 رمادا كو .عررطلا لربك يدكر ب ان ىلا ارو رو انساك اولا 7 لولا لا يا
 ملك راه عسسل ضي ا 2و اتوجه ساركولا ام حالا ىلا 000 انما 071

 2 رونا سيفو رئاوفلا وولا م تو ور عر تاذاكي طاق كن كم اءاوريساولا هخا
 0 طلاس اوم د سالب نسما 5 92 2100 ريو فلا لولا رو 000

 هرالرا اك دلتا مالا هيكتور ار اطل رششو ميل مثلو ,سنلو ارش "طاوس 27

 هموت زر لاس الا ا فاس ناهعال نقلا سيرد ا نر عادوا مالم“

 نر 101000 مر ىلا 1: باطما يطل ماس نطل نأ 0 اند

 بنساك ل انكر اهلا ساما ونس » نر ان 5701 امور

 9 2 اسس نبط عرعر رد زل اهم بع ناي رب يل العن هع راسل
 رواد وذو ف اتم ب نس يا

 ل" بديوا/ ار ساعي ومو دليل اور ميلك قووو 47 زكا سل 7 ريدلاةري# وو رنا
 اكدر ردر مدد در ري ولا الو ريس وزو 76 ب يدور ياسر 0 0

 ماكاو سدو فو عربيا وبان اما وبورك روح رتل رايه

 د فوده زارا ور كيدي دارا صربد اشادرب راد ندب زا يفسا فش ويزأملا

 0 مشا ( يرو ابنا عش دلالي قسرا ايدي 7 دال سلا
 انما يعولا ندع ناك ثلا ب كلاب ههكيف عما ساطي نم عاما

 مالا سو هش راو نسر ار اكلعسلا لف كور وزن امك وب نب اند مالو



 ا رفع شارل وكاتب رار قد هدد شلا مارك لولا طا مرمر ص 0 0 رطل أ

 ايوا اب بجرب كما عطل ين نك ير نتا مسرع
 ناموس كفانا نك سام ندد لد عاني ثلا د در اك اع
سكو يغب و هوقو لاساو /هدتو ل مالا عحام نا كو نسب أ

 00 00 جرو الف ت

 .اهنازاوامو عرفه عوار ايا طع يو لل فرلا بو ريد صرب وز ديبكا ذ جس مار
 لزوم لاعب نبت فاد مبا نسما كس رن نوح
 ناو ديالا زنى سم طرد ف / تسمن اهم سم اشم ميعاد نازل اف اوت داو رس

 او ءاع سف انساب اسيل دبور ةرمظ دة ما وارناف
0 

 ةزاوكيالر تاو هوس وتنمو فلا داي هتسهتس رس نسم ال تنكر زنا ابل ١

 وو ير اوسلو نوري صدر زلم
0 

 ا يزحف دان ويد م داع تولى اينو السوسن وب اوك ىسأ مز شوب ضال

 اناا لعادل د فاولا )يال سسدلا يندر كر هداج وبان ضر نيد ىلا
 مايو هاب حلما ؤلا هربنا الانساب رن انو عفط

 سارع الا عوف درايه اما عنو ماعم نيرا ايتو ف طع سارعو كاكا ذر طفش دن

 ملام دزفسملا عطار يراسس نوما تم اي دا» ب ينساش اهو اره يؤم هلا
 رام اهلا ورش ري و نتن يت ا ايرعإش مع ماشلا نرسل ناساف 93

 نارين كوم ىر وبان عملا عري نافع ىلع رك يريكوعرل سن حك ان اكشسدالا
 ولالا ةعيشم او ىف ملول واد اشيل اور يسم زسول ايام دو ريل ز لاذ عح تعري د لوا نم

 توما يدار فو ادمان رولا له دو نسور كيحر طعاما ناك علا
 وو انضم زيود اسال فيا مينو زك هس لرب ارح بائس

 هلل 0/6 الإ نبك اوبس

 عساوساريظرعممل او 1 6 07 !نؤتافاكذراك كردي تماراسور سناك لارسال رمادا اح
 ل لا

 اان لشارع يب دبات دسار رسل ذ هت! ماسلا وصرزع
 ال يقيد زيدا دانس ارو هتف عر رسم اان
 ناز د يني اقر نقار رو ابوس راسو ر ىذا دا شسالا دفعنا ةرطم ريكو اع رجالا
 مليك هرضتب سو بستر اشو هدفا نيصكانزبرفرط علا يرو هر يعو اداب ارش"

 يرق ناشي هما داباوزفس اف هسا هوك, اضفنا ليوم نيطم عبار لكاتب
 قرطملا ما ةفعتسايزفو در هدر اعد رافد اب ساسا» ب والا ود ددرثلا

 ل ناتقاك ل هنافورظ فدعا دك مفلوب بلوف لس ديم وندم يدور افلا نوكسد علل ا ْ
 4 ًوازودالا منو اولا اطمن وكي مالك شؤم مو لاقت وفرص امداد نية نل رطل سوري يظر ردلا 0 ردكم

| 



 ايوررع لالسطك/ و لد طا يراسل يك دسادرع يكونا وراك سكول زؤر ربحي نار سن

 لة دفنا عير دب حصل نار دمار لاوس رووا دادس ع سرر
 يراعي عطار يصر د ى در هصتما فلا يكددالار امن ريكو

 هك نزع نم دعاس وشم ل فا مب رو يتب ردد ونس اميرات كيال
 نياك كرم مورس نر طم اك برد ناكر كك ار سا
 مادا طلال و يح: ؛, باع ىايطو را عسا هنعمل, ادا تاكو وافل ديجي
 0 3 راض دو لطحن سرا و اضااو ماس ا فرعا هن مطإْسو ظرور ورث نلا رع انا مسك

 ملا دف عيل طق: نكس ؤكى مولا لحا اع ال٠ ريكا بع نوه عوج راج | ونجا مو
 كارول /كدصالا نال ئذك ىدر ىلا يللا او ىر بلا لك هرب يومكم ير, اط ن اهلدلكو 2رطا بس وفما

 سس يس لمراد كروم تالاف ن أ بورفملا ل 0 اك ئشاو هرؤهكل 4ك ا 0

 قا دوس[ اهؤنتادا ع سط نيد راهن كد داع عك رك نيد دك بام, ىف طدالا مسوي نإ
 ل ملاك نا راف و ني ئك ل هدام / ماو اداعزقو سنو ادع عرش 587 اوس دعا مو

 0 فلكر رم ام دق 2/4 هنن ب لنا لس مارا هدا دق دهرا |ب ئئونع ثار مول تدي لاك
 ©. و الامل مع يكر طلاسم ونمو تن مالا ناز دقو مي رعال تشاو دا نام نو

 نو ادع ندع ى دربك رغم م ع شل وابن ولا وول اولا ينور ا سك زهرا 1
 منو نو ندعم »نمارس ئزط يدرس ع نزلات زل ن اليل ذ ننام هدا
 رطل فدا اخي الص شرور نادل رعد م اعل نات رعبا وفنان
 0. /اابعضادلاط كدرب درب هلو بسلا مبكرا يلد يرحب ن ناك ةودص
 0 هام مارب اطال سرب نمل نا عير دلالي مل رطل ملام رقما و أ

 نهاد فقدم كادت خد نا سيالسا ىلا لحسن لطم لاو يال *اطع, د نسا رز اعلم امافموسونلا

 لالا مب نعرورب اا طم ىو عام نب أ! دوس هلو ترا
 0 ناي ماظل ا يستر ما مال 7و تلفن ابكي ل تن سلو روب اراشلا د لا يعن رو

 مضادات لطم يضما ءطسايكاق بار هددها نركب ماما نا قولا
 دول ناك نم ارم اطلاع لاسر لا دظخايب سور ادب نروقلاولسم يؤتي فعاد
 0 هب 6س” دعملار اطل لوك ملا لاهند ملايشت وطملا ريف صامل ف ال) كد اج كرماطملا راب خزف لاق

 ولم.( نمل نيكولا يووم » وبطل ينسوا لا فعلا دس نب اراق غال

 اب لو لوزير قم كل داع يسر نبيكم رنا دار:
 ريب ملاك عسا مؤ يعرب ارد كفر
 7 0, كسر كسك يك سل اكول )و لدنك د دعا نسلابع /ودادعلا و اي دن اروصل قلت رعى ينك

 ردن ل عبو يطفو ذاع ىدعول در عدل ا ؤصتاس اال اي حس



 مكاو زازا كي ماودك« هور
 ظ و ذيع نيو دامو كلر ارفف مدد شاب يانا دادس اراض راما
 ظ ساه ندرس دوب سا ناب ونال والامل يبس لع عسا ام
 اخت قمل صلت عل عر همع/ ناساف دم 1, سر يذ نامب دنيتنا طاريك
 فو ى 1مل هقدر اتا وابك لل 2 كفوف اوب سيق دادس ةيطل رج ال3١ روس
 'ة/جزرواهاب تدل كلام مرسوم نا ؤافو شسرع كت ود تدع كر صلا ماجر نرحل اند او وضاق ناو وعر هدر رار لارج اباشصود اع نك لس: كلوز
 0 نو اتا تستر عشب لاك تل "اى شمل اه امد غلب ور كدب ناك هش سا 7

 نبال اد ومو را بطفل: هديا بسم هدب تاغ وم داصلا نوكسي ميلا هغب لفن اند 0
 سياق وري ضي زب دقي رفد نر سام يزدسا بر ؤلام رس عار الع
 زي لابو رولر يكب نسال نك سلا اهضان يشل ن ضم ل ركز يب ان
 م 1 اكردعا رولا 1 انيارلو اهسررو عويس /و اشو دالا سن ننؤ و ول

 مهو الار هدالا قرب طلا عمم ةدمم )اغتال وز حسم اها د كو ساب كس عنا
 كل ايوب او ثا امو نام حمار رغب بل طياواوورب نما املا
 مروا يرإ الة انتل نول يدحدو ةرنم 'سرلطلا رونو | عسرو [ساإ كى احا نوعا روصتلا

 ا ول 4 ريا اجاق ل اصاب ز الا, اطولا وف اير سادسا نون
 .كالوولال كرلانيضوو ةدول زم طل رو ٍ 1 م واو 57 0 / س و 2

ناك طبون مطر سأل زعم يخل دك نو ماين ماس وم درعا لان هاني ويوس نالسر نىك نال افهم وا ينساب كفوا
 ' يلب س

 4 ا اب ا هدلدا مره سيتي هاو 4 !نبادرمساو كل / يدرك قالولك 1

 د نتايج يطور لب وصد اولا لج ءابا عصفور اؤكد منور سنع هريس
 “ا ةافاوو اياد يلم يور ؟/ لش د يسلرألا كارو ساد ليك طدصلاركا طرد 0

 اا اهلع وغلا تلو فو كيما اب لاهو اما ركع سس خردكرط ىلا سيئه مودم والا نيا
 1 لازد عتب وسو يسكاضدت بودل اهم لا شدا سلا ووحده لب اسال
 طر ار فريك مارش وبالغ كلر لا اسد دج 70 ارعلا سبك ركع لاا 507
 200000 1 همهم ا ناو 1 طابا لاه“ مرت اك (سلاد للف أكن ك1 بوقجر اوكولا» روب يللا

 وفلان سال عفا( نحنا فهل نمروأ قردصوج »نيد جملا وطرد نالت
 يمر همني نيجي :نوودص ون وف ماعدا ليس ننس يزال رهااولا اركعلا دالؤكنو يملا
 هك اورام رع ديرو اعد دهسا 1 نا شمرمو لتروملا غتر كد ب و وعمل مان 1#

 - اطير نرد عسل ةونمول ب: نيكو "ابعت كونج ير هادئا شسدد# عالم لاوتصاتتز ناي وجود اني يور طار لاف برش كرددلا نام لش لم
34 



 مو ويد قل

 لانا قوبل يسإإ لاصار كربلا ردا لوو نا ءهروز وس كور بل 4

 2 5 هلا 4 نيم ءارر 0 نرسل 0 نر / وفد رك يانا دع ةالصلا فتاوي

 اف نإ مان لعند ذلكم سم يللا اك رايد دريم
 هنري 2/1 نار

 ياام  !فشرفو داول 0 الاو هربا نيام ءاعروان اووطملا
 0 ناكل د دانا لدي كرمالك اهو ار علا لاك لاف يك وكوب( رولا مو اهو الا

 كي ايازسب هر بنز ملط نا زنا مافن جندب | انك د مب ينكا اديك» ثالولا

 ثري حال ديئالدعب حاكم نع وكر روبل: عر ملف ةطرج افادت ير عرلاء ث درا وعز ولا لسكر يل

 وانعم ناكل نال نياك دص لاا لص والا لاثاطفاكزفلا نييك يور

 داق هد ]ترك كرما سال ليا فاك ل مترو اس الالات ملف تام

 كم نايات 6 ند” اهيسردقدو رس تن امو لا ةعورو 7 لاا نابهصدو ناس اوفو ليك ولاد م اشاد

 "اثيوبي يول قاد دخولا ربل لالا دسم لا وب اركاو اسمو فشلا لاسم

 1 ُ سوا داسيا بو سلا ناك اورو وما مس دنع ساس موياما عون لا

 دلع حانون اسالاو عش واد اشلون نير ريال اء افا ل كد م الرمس نعل اعاد

 0 3 الكدر م اهنا نوران مرا دلال هو نب وسما سس ا

 يضاف ا ةرولل داس اءاسان الايرو عونك فار كن 06 هاا داب[ 7

 17-1 رعب هدب انا ياك ل كا ركاب يا 501 الدكا نأ مهلاولاو م
 شت اش امام دا دعك ني اناونطئ الاطلال وأو اك باجرا ار وداد اغا
 : رك يعل نور 50 لاثاك ة/رزنلسمل كعك اضاعدرو شالو تكتف وارسل
 يمل 00 نمل ورع 04 بارك ,_ر اهب مس رول 2

 8 ا 3 رول للك ركن 3 4 لئرلع م مددر قدم يرضون نضل
 اعياد عياش انوع لوف سس ودا هلع ود تسلا بؤ ادتف نصور يسم

 0 0 وانس دووم راسم كنا راطساوب د عمور لا نادي قاطعا ودرس

 ل عرش وسال عاشوا لش اما ملص لدي ل ثور يزطرقل او رسب 70

 ا ارم لاورم اهلك نوط الو ل 3 تسئل ادرس 7 ارض 1 و , سدو

 : املاك اره لذ هدب ةدقوم ا 4و زملل علا عر اهلا ن رم نام
 2 راو لات رااح » ثا وشسنا مط ىلا اولا رول

 باك لا جر اكره معاذ روس ف /ىررألا رولا عم ادهش ار «ن هعلاربع اى ل اضن نسال

 7 0 ل6١1 و "10و در ناك راسا 9 ؤ/طلغ تتقون تي ف و اورلاو

ادعم را نو ةرعضوب امو شد جرو ونال عة يرن عيس ل او لا مكي ادي
 رول 

 يسال لا عصا ديم وسو راهم« زو

 كلا كور عار كلو الجناب لأ ادع ا هدالد نكد: انك رسموا



 هه 0

 5 انور سلع خا ني ويركب جاسلا دب لرب هاشم لا سلا 0

 59 ولا 1اس ؟ كرك وداؤتسل اش نول ور رالاد خلفا م )ا

 لري لسان ماشي دم رهلولا خا 01 وامام اهب ثمر كيوم نالوا اول ارض ندع كف

 المبخر يكس نو اعد الر نإ 77 8 00 !ىا اغا اد

 0 ولا لوميا كتم ا يا ا ةافمتسناا مرا اال واولاده كج

 ماما 6 ادع ايزل من نادم يلو ضرر واذ ور اطر يسرني فر جد ناكستم لانا

 // كد ؤر د دال عم مو عا 4 فا هرب بيرن هاك اال لو
 ننال ترك و رقرعتنك ساخر اينرزصلا عيناه موف هتبرطت فيراني
 لير ةبم 2002 27 أك لعسا ارثف نانا دب اسراو  اهلرعا انس م فو اضف ملا انضم ا دل

 رانا عل مالا ىو ونور كيس ربو نع كرنب وكلا ذاع قانا نك
 كلا لاقتس سار ورود ادور ءاهصو لرد مو دلال وولد سوو سس ل اشرد ان هتك د النسل

 الرب ناك قو مح ند امرت سما 0-5 يااا الزم و بتاص رن هتالاما للل

 ىلا النام ثؤفسادبع ل اتولفاسلا مرغش امو ارو عوض ان م ديل ادرك العث اروبم ارو .

 00 ! نتن يبل اع فداك يك عا البال ريلار يقي رك عل وناو بو مشو ا ةثسززمألا

 ولاا اور ارو وس سن كدا كدعصلا وجيل داو مودي فا هل سن

 49 :] !فرولاسل ن كك كرس نارا قدرا لوعولاو قف كف مرقد ايسكو نطارالا

 بزل ةيسقايرما نوفا رد ف أيدول افكار اباه نايف يخل اسسي
 . ااا ىوغزظ كورد اكئاللو لال نسا "قرع اعرف نا "الا ىتايإولا ف كم

 اعيان اقر دال عيان اصما داق وعلما 0
 لئلا ايينينو تت زومو ع لك نان يس فار وثذ قت سن ايزسد ءادولاامار وهما ديوس“ و

 جسألا ور: ؤافكت نطو قارولا اتوا يقول لعن رو ءر 70101 !اذموزضفلاو عسا وأ

 لا“ 200 قو زاب قتاصل اى سنن ندع سرب توب در غد تا اديرألا عنب شادعواءغألا

 لاب راى ة نسال لاوتد 0 7 اهيل نجت وهما و وري لش 0

 نفااامتاتاوسا وفر لنراللا !نالاليتاصل اوس بر اير رباط لا بارع ى ور كورا طلت دنا در

 فينو كول اد هتان هنااا ياسر يهد كا ناكدم 8

تم كانوا هوو هذاا زل نار عم اصلا اة نزعها
 ي

 لا انو يطحن
 5 رع وسل اوشن ربو ةرثكدم ىلا يف نوكيا كاع نايف ثا لمدد لن لدور

 للف اخ اصملا وع ل رك ماسلا دال لس نادل ايبا / ميلا لاسم خ1 لا 0

 معاكي اول هدهد اوسع داك يكتف صو عملنا نانا وو ىف فيلل هيل ناد

 افاد و يسال رية يدسا عريب »و غلا داري يسو اهثدرل »نوم ونوم نبا

دهلا 412 ديس امر لاكو ةدابشو ائالضو "ايد والاف ناديت !نو تن دتكئ اهلهم
 موكا ةر



531 

 كارلا لررهولا يي هرب دع ىر يلزم دال اسفل اطسا يرسل مرر هع تا 0/1 و راطلا وفا 3

 اطنخ لد 1 ندع لع نك ديول فو يس رهط اشم / لامس هرب ل ةااثا تسلل ل مسالا عر

 0 كبل رتل ري اوشا لاو سهلا كرز مواد نيش يرو دراي 5

 هناا م موه ورحل فوصل هزيب كولا اهيل كامل ارو رعاك يل
 74-0 كره 5 اضاادك دكر ناري ار ا مهام ما ئه لك "كى سأل ا ىرعا نسكألا

 نار نؤيد يدمرون اشهار جذاذات ذك فل
 5 ن0 ملا فنك شمل طاع شالا ورجل عب ا رح ننس
 050 7 سلا دج ازلا ند مل 4 اهل اهبسا ل ١ رشم لا نسما هذ ملا[ 7

 0 بنيان ءاشا عر ذو ف ا ودشم وعود فور رد مر فاي راع
 0 /اناو يك لور عل ملل وحسم م فرعا اشم سان الكو قصاص و ىلونتما اعوبا زم وتلا لعل ل

 0 عة ناك وسامر عطور ىلا ل ريل هور دوو اا
 بادر 1 ل بشلل دو 3 و ثنا شرعا هذي اعلا والذل وك

 كولا يباه نر لاو لالا ان غروب وال يار
 0 17 48 اذادع ئيئفدوو د ف شالا دبس اه زهءافلاد راز 2 2 انس ميلك سس را ودل

 0 قارب قاتم وصف ذو ملام فش يزور ىرزط خا كير كا
 م ب ادع يا رشم 1 اه نأ ادرك اه رفوكللرتتادعب نلئطلما لطف برت 0
 سابو كرر ى شلون ا ضلال ادم يرسل روع ورعلا نبض رولا

 ل ترهب ماعلا دونا وك تنام جدن قا وريال
 لال رولا دايو شرور نسكب نسال وك رت عزو تاو سيت كرم ألا
 ارشيد كوكي رشم هدول ىىايغو يك ير وشما عر درب وكر ثم ادومعن وورد م
 امرا للرب ماس لان نع كر ماع 1 ني جر ا بع كولا لاف ايد اوك با ندا
 0 فال السواس مع, مرش فكل و ات دعبوشمو قدر فراس الا 12
 ان اعاقة هدير اهنشلاوز زل زو ل( ةاناسل ماورد للا را

 ب مارال معد ديرب ساونا ون تراه خاب لل
 7 عرف تلاع لما نيكد وزمن عرف يلا

 © هسه هع شانيل باستري عروض ل ل اقدو قرف حمل نما لرجل"

 ملط هنا ضفدفو مد ىف د رشم نأ مريب نوفا نتوند واول درامز لا: فاو
 مؤ يسافر ال افون ادعم يبو ريغ ور#ض اب دوس رسام ع :قيعلابنائ ند ويد رملا

 0 ساخر ن كار عود عو 0 نماولا 5 2اس فعول ويلا دوك ملا اطلب

111111111 
 ان بوتس هلم, مد طرف قدور ردي وسمر



 هاوي سوس ها رعب ذكوع ماسالا سرب ومسلاوس نب 7 4

 مرسم داع ,ئ اهليا/ر ا ساطفلا دعب كبلات لا ا يك 00 رز عيار تدير لا دان خانم لف ةنام» طوني

 777 2 انزر رمزا كرا ولاول مل م : نعم سوا ل ش 3 2 اطا فرضا وصر ضرر طرا ع تطال فارما ل ير ل

 0 و كؤوس لولا صرح ل رك اركي اللا زرع لسانا هر زعبل نوصل وذاض فسم هب درب يد هذاا ب هيا
 يبو ناز مز إلا رس فال دوكس مليار ل ل هما ذايب زف ندر ال منا ومل ب ناشر ب نك 6 - م. 3

 بلدوزر تتردد رب ناداني يزداد يردي افلا هز نشل نانا
 لكلا غو ةنم تونا عنو ملا نبدا لوك فل يرسم اا تسند ورومسكا مولا
 دومة سودا نينا النو هت
 أول فروا ورد ع رفد ةراع فرم اد سك لالا /ءؤسرلاو عضال نمد ساس امالارب

 57 مالو ود اكر اقلارئاشرف رشم يرتولا طخ ا ذل لعل ! كولا ان انس هو مم [َمْسْس مر ْن ارا

 براري ناك لدم اير رعد 0 ٠ عويملا ل[ ساهر ولادول نمنع اكد قدسلاو م : موسم ا 60

 ليكن رقد لوتأادد قيفسا بر زوم لس 41 لكي وسلس ولا 7 ال ايدعما طكرئاوبع 110 ارا
 لوط لاعلان كرلا ع ااررقو وس مؤعر لح ياوصملا عطول او َى 1 ردك ال( «رلا

 نود خر راو كفل يس كاعد يرسم از نسل خو :لرئاق)و تافاللشو لالا

 ترابا درو سوسان. ينس ناس ندد عون يسير ردا
 اكل موسم يوسل الس اطل اروملا ىلا اكورد فر ارى الى سما هناا اردنا ارمش هرواولا

 تداول نابل لافاني عيل !نع ثا ش ام ادب افون ادا ونيس زو هو
 ظ لال اذ ف اصرالا بوك ويلا هدم يشاع اطعام نو نوصل ارا لن رج نا نم نشل ١

 عال عااد يول ب" تاور 0: اذهان امنه بفرد 0
 الاقوال تسلب هيه ند دهاي اعط عزوف
 وكم اكرلاإ اقرا رو راطايو ادام! نع نئكيدع مارا 24 112 7 ثرو ىدريو

 كل هلو ثاهدك مكاري الرف لعد اذه يكد اير اظد وصولا وسر نر 017 هولا
 أ 2000 تنل رعملا نبل مئاوعن ىكسماوا هوس لولو 0-5 عاصو كرشخلازاولاب 0

 رسايل وجم لولا يسم ون واهيل اهنا دسادكي يلا
 | ياذا هدانا ى عسا زوبر لاب ندي دادب وكيل بك برادا ٠اس
 6و نما دعوا هل رو نينو نكس لس عر نيرو نونو اجو جبارك/ روس هدف برفع ي فضول

 إ : : نا ا 0
 | ١ قلالابس# شهار ان تلاد مل يعدو (ّسملاريسلاو مول اب رص نان وانا فيا ابيل 0

0 

0 



 0 ول م” 06 او ريتاولا روسو دخول طار كا دراترضارع ملا او 1ك ميش 0 د 7

 0 دارو دل اكد يوفر يرض طولا ودي د اديزوأو
 الق درو رم ول مستتر ل ري يسكر تاور رن كفي لصون نطق زو 1

 اكاد رولا كولو عو افاد رع رمس ناكر 1/00 رفح تم را 4

 ماصار كدر هلا يكب نم عدول لو رع الا نرحل ا نيذ اج ا عسقلان ينو

 اممم اها زا هدد دابلا مكرم ادع لا ينك اعمار اعد شن شت شا قلد
 0 00 هليوم 18 مالا مالاسك ا عسا لوكس ملال سل وزع هوان لن مس سس
 4 اناا واخ وز رس هبا نول رافي رمل ادعس حرفا
 لاس هوك دك يدعا يع فلا اب عت انور صرت ل سرور نصا 70 انف

 كررت ل مالا ع در الا بيطع ا دا زمر اد مل نئافنا زوو ثبدعا ف

 7س لن اضل وسو طاب 2, اوك ابو يك سسولا» لارا ولا اي لفسول بوق

 نسم قلابو ايان (لاسمارإ عج حافلا ادعس كيلا رق تلم اسدالاا دج 7

 ريفا سانا 3 قلل 76 رد لالا مالم ريك سأل اي للوسا لولاك وراني

 مولا زلالاءف رف مس سس 57 هر ال 0

 ألا هر لدا تمر اف يزن عانس كم فش ور ماجر وجون مرير رجالي ز لا

 كراك تا سهشرو رز وعس ارق العلا ري ان ردك دد يتلا لوكيل ا سا عير

 مابا رلؤس ها ايدام ةرظاد سا سيرك كاك فال : 94 وتو عونا سرور والد

 دكر ىلا نر سريال رو هارع اناومل لديك رم ياوقا» يكرطلال رج حي هذ قنا وس

 6 قس / صاروخا قارا ادلا/ ياس يو اج لرا علال اهي شسمو سار نسف الدان روت ورق

 لو و ةرو ورم اذسارب ترك خفايف و نسما ىلا نمل هرب ومصر رعد ذرعا يم
 ا ولا اخ رلاررد ليل الا ول شام ىد يوسي 0 رس نايم لوو سالو ص
 م اير يصار ماي اصور اع دلل مل سلا 14 لرتسال ش واما انس مدا

 00110 000 ب كك اكلك 7 م لرد يرعى دري مولا ///1ي راسا د ل 2 8

 ل 9 كلي سما فاننا نيبال هك لالا لا وسو نيمو ا ثالث ست

 اند شبر يك رمل قولا ارا ظوكأ وعل لمالاو منيو الاانا زا عيا ىنلا لام انسان
 2لتر 77 ل / رو الدار فعال وارق ف نابع رعد تبلل ل رع اخ ل ديكو الا

 67د هر عسا كب ا
 سر وكر لاب عال معني تا رند كرك رسال ساتان 4 وو طر ودلا توفت" لد اال
 فصلا + رففالا لان ثريا او سرع طرزولا لاف فن ش مس لزبس "لرش

 0007 وأ علوم ظلافو لوكاسلا اندر مزن وول اف اا ماو نجي 2 1 هَ

 بولغاب ! ةنهتإ لسلام رماد يدرب زيسل 0 رس يدعونا اهذمو ترف اس



 لى دهصحلا اسمو لراس هب ضدعو درج عزو يس طم در لاح رع طخ رظ در للك ادخل 0
 سيول ردا رمل نو سما لو ادا سا شل« ولاول ول ول
 1 سرا هع وجاد سارت ماكر تالاطغأ_ اكو نس مداد » نكد سشادد هلا روكا

 رولا نخاع كو ثيراىاغ يك كك ريف دا نيس, ب ياو نال لإ طابو
 2107 اقيف سما مدبر فدو حصا نم ندرك لاى يشاع تعسر غلاب
 امان س/ طك فس او الساير من6: سبب فال»
 ارى وسما دل فردموم هر عدت صرعال! تيكاع ال[ الان مر يوك شرط
 شرود مال قوس د وسلب نا كر اربع نا دطوب وسأل اسس ل4 ربا زععلا بولا
 لوزا عر مرر وياوعب عفط عارم: 1 ل اغلا دب نري

 قانونى ذ وسما وك اع نسكب نب ذولا يردوا تان اش سوئر سماوي

 ةتالسالظو تخير قمل و »دعنا عدد رووهسوووعلا ريكي سركيؤ اور وسم ل سرس لارلا 1 ةالرطا ام

 كووول كر ادعم د كادر زك دب ع لعاب ىلا يدوس لبا دوسأي
 قرب اطال وع موطن الا كورصف عرار نهتس تن ا نويوكلاو واكو د كب ع نحل 3042

 لونا سنقل ساع ورع زوق رت يو مان نوف يشي كدت:
 يقالراشرها لن لتلع عيشكووادولاو ماذا ري فمر ذلاو النعت ميسم د 7 ةدسدتلراو وبصمة دنر

 دول ينس لور هر اع تعض ماو | امنا عم يدوس الاد طلعة عه كو
 1 يدك لو وسي عارفال كد هيلوولاو ناو 0 اوهرعبا كنا لمد لي قكنو هرقل

 نشط سس فو انفلا اور وس العار مارعر ب ذه انني فز سلا يا ع ورب ناار ودوم

 ملا عتاد عا ىدوسسمادوعس نر يدون عسي ب يرفع با خبلا
 ايي مؤ اولا نسدو نس ناةضووذ بتعرف كوستا كي ل مش ابو و كلف

 بك اوي ومسلم يد جسبف دسم, ار ار رفاه
 .“ مالا طرتعلاو اله لا يلعاو رك رك كنور ئكى دووسس ولاول اهرتا و ريتك 0 ١ سبي سلوم عمد الو ساكو ورع

 ينك اقوم فص[ ذل نواه رغد ا را دففلاز سبور وجتالا ضن تيان عع اكد ارو

 كالا ائغحج ناك ازرع زئاك وسم ورع دووسن رعد سال ل كد درج مد رس سل ذال]

 واو نيستا واخذ اجد يان خورس نسال, يحمم ماب اا لف
 لو الا نق هدد عدول ل ازجر نوفل نور: وجر ىدوسملا دوس دنصا كيرلا ىن ني

 /يلاة رسل اولاد لا ساو ملا ري كمل / لاو وسلاح رغد ما شالو 6

 لا دالا) ون يفافالطص سائلا انس نيكسو ااا !غ واخ تروا ير ملال ا

 بلاسم عدها تسمو بوق يرد فار ريك ديك دكت امو هبا يداك
 ل [سملا راها نعالج ت اننا يتناسب عيشي نازل انيق نول 0

 نار وبارك رف 7 37 00 هرهبملاو رف اهناو هللا لا يسمن ه ريب زعا قتلا( وحسد



 تاون تك عابد  ةزري,ىصتش اللا و ميلا نوكسو نال !متغو هلهلا را
 ..قشو ثبدح ا ئافح دح ؛ل لو ىلا مس ارث وذ !نيزيجد كو اخر ايعلا رخال

 ويبي يرزرؤل |ًةيوعم نب نادم لع عرب ماحب انا عع لسي نالدلا رسل ةلزقض 2007

 :ةرازيض مجال مضام ف اكو ةفؤلكا و دارغ زج ' نع جنم يور هني عاينر و قازولار ريو طاطا ولن
 يدوس ما تاوقس هرعبلادشال ب فطور [وا# :ذ ثامر ذو يول
 بيب نب ةلص زمجرلا دعو دش وبر شور اواو تايالش م ام يفق[ هس تام يح باز لي دوا ىف نع
 ماهع شاق اززلا لععو ثراه فن ريزي نع يربى لوتس !«دوباسنلا

 5 7 35 كم تام ساملار نعي در

 اذار ذأ رضاع وطال لإ يل+ لسينما دواد ب هزر طيعج )وش طاوه ينام
 رنعيدر ش رو يار الض اكو ءررثلا وع ىراييلا يصلا يدرب ذ الو عراوتل روز اشو لها كيداحاب

 ريم دينشو»»ةيوع دافور لب هدا
 دبع كسرمح رم عسر طاطر اع زوي اكسل ال دراشلاربسا بناجر

 نلحإلاص راو زهلا هلا

 فاول يريوساذبدمعركوباو ا 1-ما اغا فوصوصلل ةلئقو عادم وس يقنع مال اروح نفل
 نحال باو وعاد ولب سده ذجولع ف١ ثيرلب إب وعما ادوار هسلا ارفع نزرمع لب لعب
 راع لاول اراب الس صول لوطي عاج يف عدلا راب ونطق الا ذعار اهعخو وي اجلا بيطلا ب
 كوححو 000 تنال ةعرعملا نسحيوس سس رايووسا لركوب ا سراوفلا_وإ ب ليج لام ورقت معلول

 ارب نججرلا ع مس رسال ل جم لش د !ل فن هب انو تناكد ره الضبط سائلا بتكلم

 مبكرا لع لح و لور اه ثن كبرت و قسم نيا عَ عاملا فعج ل كج رطمتسلا يف ورا مشأ نب ع

 يزد ماحب يائس امعربغ ةرهوج اللا بناحو ةوعجمص ى يراخإرزع يهدوعسا تباعد
 ا ةرامب وورعمل ا لمهسملا دال ذب نيوس نب نور اطط نيكس وبار اه وك ٠ 9١ عبس امزلات لا دص لا
 ندا دبع و كرو ا يسوم 8 مم ذرب اربع يور اه غراغ هيلولا سرمقلو ينالوخ قدح ا بوح تلميح لع

 فورطاب مولا انا يدرزناف نلعا مف قدامنا معلوف اى قس ناكو ى وقبل ريشا باد شام توما
 /ي ل بزس نام خذ | لع هلم امو مزمل عر اص رو ثدح اب كن اكف شرجي ارب ةعانم كسفلل بلطا

 1/زبززخشرجركرلاب عي نوره تديزب_رلتس ابو كسا ريب ني ريفس ننوه نيفسوباو
 م/م اطالب دارس اهدا نيون بشور ل لاركو و ٍ ارو لا هكر نتا در رو ملال اعل

 كارا اوكي كدا درع كخيار واي ا بطلا غانو هكا حلا
 كيلا عار اوم اكلم وضيس» عرااكازمس إلا اغا كب راو طاليس لا دمع ولا

 كيا, يشنك انااوفولاذط در رغد ىزعسار عر نردد عمر تاو ىودقماركاسسلا لوك ين
 لالا فوت ب زلات نرد وصال يكب ع ل لوفر وجلال زارع ماو دد
 3 لقسم حس وباي ئييعومبب 2, 2 ل لرمصورعنلا» وو سوو لسا 7 ان اهيا لبلادنا

يدر مهلا نكس نوسو ملال انته يشك رول اور خه رقد اك كرما
 ©  شلرراءم كر يقملا ن وعلا غر /وهستملا ارت 3 رك ار 

 كيت مكلفه شمسك عقارا اكو ان لناس لاس دب ولا
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 ل نير رح طعو اورصم وه اهلا "خد انيح اميهيل١ * اهب وهيشسل اذ دج !ىلإ "هلا ذه

 | اسر كاك يبس سد ةدادنا ساب ويعود وب
 قدر هربغو وكلا قطمو يبخل ”هطيلخ فاو يدرحلا بصشت ىو ذعاج قري اد لاثدد اد عندا

 نيم ةنسؤ نا احروجب ىف دو امننر يغو كرمال | روحب نبارادلخل 'دبوسو ١و فاقمتع الإ ضؤاهما ريس نب هلع
 ىلا ةسلا ةره نيعلا اهرخف و «رجوملارب_رْشت و”هلمهملا نيبلا عمو ميل اب تسول ( هبالو

 وو نو عتال وهو امو ةسدزإ بلا حاحا اي هبسلا
 اود ايسلاو درمسلا اف ةرثكه عبسل ايش ولون م "هعبسلا ؟باولاب ةونم مل اها طن قلوه

 رو ناقد ةلملا نيل نطدوبلا مشي مسد | واو زكا قطعة ع
 لاا نمر اذبل ا نب يرؤلا ثمل رسب | ةعورعملا"ةوباطلا ىلا ةيناذح وارسل ادعو نولَس و

 هزغلاثوكسو فورا تنانير ةلمفملا نيس ذوسو مولا معيب تهطغتسمل | اهركذ لوطي دوت
 نع ترد !دعلر من زب_:ىلطرصتتسيا ناره ثب_وسيع_سوبوإ بقلا له لاا | و نتتلداعلاءاطلار آو

 لانابخيو يريطلار يزجب نب رروي وعجولازع يدر امع نخنو ىزفلا نينح نانسح راج ار برج نورمع

 . وطعتملا ميج ناكب ينم ادمح اراوباوعت ريغ لامه دوس بظرمو دوعر احر قطتسمل امطير ارل
0 هعنصت م بانا عضو م وسو هوني ان

 

 ا م .لوعيملا نيعلارملوفورحلا شل او اذا د ةلعاعلا يعل اوتسو ميلا ملتب_ؤدصّتسمل |

 اب فرعي فعلا يمدح ا ب هلادبع ثرمجير رب اهب دوهلاو ءافخ ادعا نعلم ايل هلا نو
 يكدر مقربع درؤرع نب نسح ا درهوعل|ريعمس ار ضنلا اورج نب لع نع ثدحد ) لونه ١ نم يعل |

 لال ور وتس | سرب عابس ناصع يف تامو دقن ناو ساوفلا»_ئطرارلاو جملا نمسا نمر وج لع

 هيلا وزر ارشاد عافازساو جملا نفل ذولصو ؟ الد ايلا خو ءلطعملا نيسان وابا مهب

 1 وقطشسلا ثرججربتعلا نب دموع اوهو هيلا بشل دا هج /ضعبل ساوهورفغتسم ال هرنلا "له

 راو رحا/ ةسروههس هند انو تنايو كمارثعىدد|دحاوازح اج دمج بريح | ضف |, ومع لؤيضر ره نم

 هيتس اهفشال او ورفعنسلا با دهيم تيرثحما ةبدمح نيرغعج سايولاب هيو مسا رسوخاا عيب
 صو عيمملا عمج ٍِ ناو ةمرعمو منول | عج رب نو دصارفلم مو زاضات اهتيف نفسر

 ىمخرملا زمح | ثررفف از لع يف! لع ثآك/و دم ورم و سخر ماعاو ناسارخ لاى حرو ىساصُملا

 لوزاح اراهعلا دمحا ثري هللا دبع ار اج د /رفنو يد.( رثس الإ فيج | نب ةدراطراهساب اروي اسننب

 فاعلا ومنو اون اولا يلع اما ج دج رع يدر مهاره شل ةعامجو سحشللا رم هل ارورمو

 ١ هن اطوو ةبامهلتو نيسمخ نس سدالو تناكو نوصخ الرثل مجد يضعنا كادلار يجب نر نسم! عرر و

 عوام ةعأمج نع وبا دعس ىوفنسملاردعج بريح نير ذوباهكترززو  سريشس_زوالإ هيد امج ذل
وروطسمادذوبالام هتف اح يشف ريزعل دبع هجوله لعل اوم ناكو معرب كراش

 نبإ

 عدلا بن اديس ا ناورد ندلملا دبع رج !باو يدللسلا حساب بوقيناخذلا ابر وهم سابعلا ا مامالا نيش
 نوط يلا عل ءشأ عار يصد ي را علا هسشر ميجا يعبي جرير

ٍْ 
١ 

١ 
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 3 225 ما قإب .٠ هه رو > 7 3 2 ٠

 تقوصرف قامتبصلا بزعل وقلب ا ذب منا امين تو ههت قس وير باو زمن سر هاب. لزيت ثام لا ىف ١ ارو أيه

 ركوب دعي هد مظريخرو صاع فإني دم وإيرلز يرم ب هلاربعو لسح ا ننلع نع يدرب لوصا بحاص

 ١ اهو فورم اكاد لإ نولس دوفزلا قدم 5-5 قيم | ظفاحا هب د درع نب هيد نسا هه ©

 وفن يزف ىف بوسنمل امو كل كبه سنلا ند اجرت يف زعلان اك وذ ا زم ل'"هبنلا هذه ذولا
 نثر اهلا! نما فلالار" هي اولا ابل بولس 5 زارت مهل يبو ابر | الم قيل وبود د ثيتاو نة فعلا وفرط نع درب زون لم نبدي

 لمت اورمعو با ثنإلا هل( روهسلاو ةءاساه» ثتلزن قروعل وي 'تحرغ در ناسورخ د نم فس ضو

 بر ج ءرربل ارو يححخرب ومس مهب يسسشف ادا نم لزرف سخرمتر أجر نم ف اضزعلا_ىضرملا بت أضلا/وعم ْي روج ل
 قولا ارح ا دبع نيسح ا نب ويح هلادبع دو قا صتلا دواد وإن هنا هددعرأمإ ١ داغب و يالا سبب دا

 97 و ةذنأك رهتل رع نب نيسح ا دهحا و ولع زن عقر ذر ذا وزفاما هما هبعدب خا هن يدر مهربخ د

 ويقال م نب نيسحل اووحا فرو نيفين زمل) بول نب هيج ثيولاسابعل وبا س1 مة ايم
 وع زبده دعا ربع باد مورعلا يحب دمحح سابعا اوه يمزح نحس نرخ با عمم سوبا
 0 :. ناو باهت تالا دعاس ورم | لالعاب رك هن وبس هزوقاديذمرملا نيس
 اس ! نوع مسناو !انشيفر عمان هيلا تحرخ شهد ءبأ م لس ةاعبط قلو ؟ازمل اى  ةمبتل 4
 نمآزملا ىزعلان دشن !ارمس أس اهب كثبدكو ريايرؤشلا نم امهريعو فلزلا ناوش مل بس و مش باو
 0 يلاٌةبنلا "ده نحاس كيملاو و | باب ررسفنلوثاثلا سحلا بلع قرشنا هن
 يدير منع مريد الش ا دالي زعرادبع يدد تاقدعلاز ميم فالد تريوهشل ا رافد أ نم قحاسلا قحاس يرق نب ناسي لص نير اجلا دبع اهب روهشلا هدم
 0 روباوخا ىو اسهل [ناهنلاب نك ىف نادح نم اصولا هركدرربغو مانالا يز ولا ةعر ذولا هن يدر
 نم ولطلب كد نارا نه يزف اهل إيف وتلا يسولل از اسم م يرهيم نب ندسد ا نروح نب نجا برمجي ضو بُني! تركى إ عال داوض ورفاسم يلا منلا «زه دل اهزسأ ينو ارملو هلمعلا
 لادن سامدريغو جررملا حسا نير رج سايولاا ١و هده خ هن قحجسا بير وتغر مبا مس ثيئد عل ادااوإ
 نكس ف يوراعنإ لب إب ا نس ذاكو يدوياسين و راش هعمايعح بلاط لاقو ءركذ رز لل هلا دعوا
 رس عاب "هن وص نم هنلا "يوم اليل اراؤعم زلم يف ىف قنا ىف انعم نلس ناك د اهبدد نفد نا يلا طا
 « لولا نسح ا بريح ريحا بارت لا "رلاود داب زاكي «ازغ د و يف دوالار ثوبا «ّفلا هيلع لعو
 "عروبغ رود اسس ثرحز اولا فزت اسلارآل ىإإ هادو لاو حسدأنلا ف "ل ئؤ | ا هللا دمع رباك رك طلع ولا
 لولااذه نانعتخا نيرو نيسوطار ع: مشد وعرعل اربع انبعاوا ناسرزج عج اناقؤلاب هي دحين تظن ادب
 ربو 3 1 ركوب هبا دحر اه ى خلا بيوس ثدمأح قوهلار ابح الرع نب نسح اني دمحا د! دفس د رات يتلا
 5 نيا اذ 0م زل افزس/ و فووحارخ ا دويارسلو ديسلاو ميلاؤنب ىلي أسم أ ماك دن نايونلايف نوه
 ها 7 5 لمد رع نعى درب ي د( طوس الإ اىل اسيا ميس نيف و مح ن نيج نسج اولاو -هيشلا "له
 0ه ءاميا فزنا ف ارح وبلااه ريب ءلمهيملا ننملا خو ميلا مع يع ١ | ولطلا هللا يعول! هنع يد راربغد»



 قى

 || كيرفحج هن يدر دلل انيسحلا ولع نع يدرب اهبل / همبنل ! كر و نع 41 لاب اهم قيم زو 20 م

 ناس را ثيرت لير مهم نبا هلادبع نب ىو هللا_ربعوا وحار اقب نثر ذ رار و وراح هلع الل
 _زادرو أسسا عراه 0/هلاريمولاو هلسربكا نيج ونا قي امس ايدين ن/هه درا ف طا افظم للا سبع نب

 _وتيرعلا نإ علا باد ل دج او ل اهلا قع لبيب نوع عمس أمي ماودك مادا يحب نبي

 ميقغي والاي داج »د اس وت لقوا دما دبعوب اها هم عمس ءاره ع دوب اسيثب وئوزرولاب ثدح د
 ديدان كل ل يورهبلا ىف زعل ارم نوح لب هز دبع برم ثيسح اوبارو اهلا براك دف و
 ةساشلع مو ةره يف فنا شا ةيرثاو سابلاياذم تكا يش قراهلثو ثيعبر «/ شوب أ امس

 رار 00 ك0 ةاارفلاول ع ثرعي ناكو هرمز حادا اع كم اجاح ع!
 انقر اني ماب ا, مسنخ ةلوهلا كلت ازن هلبقلا له نم ”هعاججزولو ٌرصبلاب هلع هزم "هب هلو ني ان 5

 كا زر ةرما فس نان رو دالغببانعمو اش ومس يف زم يرصبل !لم>١ تن باهرلال يع نيج وب
 يلا ب ارروس لع يثرب ألال اضقلإ وع ناكو ٌءرصبلا ل ها لم و ف امل )سبر سوو ند "يوهم نب سايإ "كلر جونز و
 نمو ىلز ب/ئ اذعم نب هللا لمع انزك دقو هاش اوي تان هاا مدا د ةرح و

 يزيل ع ن نا انوع ىلع ىررب لبع ذب سأرإ دمر ذه "لج 2ماغفم يوما ليع ث كايأولا ب هلنا درع «ذالوز

 مايو وو زممل اذغ درب ةرمبا از ه : وع ىل زم هلل /لبع بركن هللا بعو ينوألا | اركز از تبر يومس | هرع يد
 لعدشرس فرض يره و ةئزم لا بع نقول ز مارال بمطار بد واهس ب يسوم

 عشا
 نيقيزتو قيوزتلا ةفوحولا هلا /ذه فا ا هوغو كو و" ةدشلايازلاسلو ي بانا ؤفدمما مث او يلا

 دل ادع ثدح درو ه لم قدزعلا أح نب ثيمسحل لوا وبإ"هسنلا "نهب روليشتلاو قوفسلاو ةيشخ ات نإ

 ىف تطورا !دجاولا رثع ب ةهونعلا يسوم نير ثاثو ىلع الع نبرشب نب نسح اونا ودمع ُْ

 ناهز كوسيم زد ل زبد ب ندر نب وموموب او ازهدلع وزب ماو ا 8؛ هن رول اد ذ
 نيمو اب د يدر سوط ول بدي ذ وز اعل هيلع نما دوك وحلا دوس مارا هك والا وعاب او

 نور رصاذ جرو ءلذاكو ليلو! فسوب نر محا سير معو رك ارزيمح كب لمحت هيدانعلا ل

 فقاجرم اروع 2 هارنا نب محار و ب هزع يدر وذو "راحيل ا_ديسع نب ليو نع ثدح دال جز نم قوزملا
 فيلو بلا اذه نيف ؤخل | يتمهجملا ثازلاليب اتش نم تين : نيننفاب ةطوقساو باو عيلان عزي |

 واخ عراب دس اب بيوم نع هيصرب_يمخرسلا شيرت نس ارنب مح هيلا للا دوهشملا رج 0

 ادع يدر هاذه يدم 4 زعلا قدحا نرمحا نحو هاد عاد ' درو و دجراخ نصت نيل ب ئه

 وعام ام .وناو !د و يصو لا مرلاسيعلا نريد يذ اورملا حج هللا درع ينهش اه و ىر روناسيلا ككزملا

 3 لاربع نم دب ف اشلا /نم”ز ل | ديع نا رميح و 4: | لع يظرد كربلا /ق حسا ثريخت عونا هليرو_رميولنا

 اسمل | نيفس ن نسح او بي جرف | زرالا ءثبرمتخ و راخي ب ىو
0 

 سس هزإ | يات دربلا دوم يدمر صن ينم هلعمس | رقم زج سخرس هل ثءارورزنإ |

 5 راما »رونا ورعشلا قل نمل سال / رده نونلا اهرخأ !ييو فور ارخا ةقرشماءابلارسكو يزلاي سي مهب

 نانو رم اد شم اد كرتسنلا هع دبع لبا ديس بح دال له اوم تزيلاب ورمل ايف وهل محب ل ىلع
 1 7 5 : 5 ءاو٠, #9” .م

 م26: رمنل »نم تقم ةددرضر ين ن ماعلا لوين ورود اينو ربح نو [درسإلاثزملا هلل اب فو لاجلا
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 0 ضم وما ضو يالا و ةوكسو ديلا مغب نحول | يوتلسات قازملا سوبا ةعدزولا لاهو

 زير ةجرايلع يفرم اهل لاني لزرمس كرك نم ه يرو لا "هنا «ذو اهّيَخ زم نتا ةطوئشلاوانلاوواويا قرشا يفد

 قنا س مدا ندمحيرآ لع يدرب ناو دلا ىرغز ملا زرنا دبع نب لبعمسا <يراغقا سال ون! اهم مم

 نوزع نسر هحت لد لوح | كش ل در مثربغو .ريعسنب نيرو مح ثلعو 000 فراق رحم ن بنعُمو

 رذع ىو وامر يغو عىل قرسلا ٌةروس نب رمح نبرغعحو ي دذئيبلا نسف !نييلع نت يور ناوه رلا عرفا
 © كلو ةلاهزو نونا اخ ثد ياذلا وسد علا عن رج زأو أ قكك دوبملا فعش ) نب زعج هن ده
 ةرسزيدبخنيحجو لدنك نيمح اب ىلع عمور,“ : |هم يسار ةطلس وع در مس بَ يرن و و

 و بيلا هلا دبع نير طفلا نيريبخد لح دوبل ثعش ل نمر ؤسج نب نوف رشي دراشرغد يت 73

 0 حرير فم لب سايلا ب محاط ني دا نب" زن ىف ا"هسشل "له وكلا نرخ ينو يازلا نو ميل مضب ردا
 7 1 ناوعل كيلو الون دين بلك ءكلم هيلزم هلا م و ناو ورمع هب 0 0 /' لع ننس رز

 رشلام انزل م هيف ةراضلالا اهلح مثلو 1 « بزي ىل اوش ةع امجد "هلم "رغم نب سايل) نرورمع_ؤنبا

 فرز ممم واو فعلا وربع نب هلال يعتق زها ار اس ثرقعمو فرم مل اا فقم نب هللا لمع وهز لوألا ىلا

 | لو اهف برجربما نال ناهنلاو شزعلا نرقمونب فيوسو نارعنلاووعمو نزيل ١ ايلا اه فو" ريص دل

 ءد م ١ لزبلوي نريعسامشاباع هيو زلم هيذومابإا نبه ذحربالا ف دو اهب هيثم درع
 وت راربع دمر بارطع يعدو كرمبلا لبعم نب يع اخ يدرب يتاثر ص ملا باص ع عرعملا
 رسال ع نيرووط ف علبااربع روثوباو ءيروباسنسلا وز نب رجع ني هلا سعرك و راو يزارلا اسف نب
 داور زمول وزر اخ ام يره 7 !نماراخبر يلد اولا هلا يذلا يف لا هللا بع نيا ريعا لمولا 5
 يثدو اارآب ب ثعس لوطن يع اعلار صن نير رمصل اع تعم ىرصبلا لماكو نا لاو ضزمال اعشمل | نيشللا ليت

 هل د هاد ر ارت ردا نع تاس د عا ىلا لش اننا لاوقلإ لع نب لير لوبا عام ا لوعب
 . ع : 20 5 2 .٠
 وبا عنف و هط اعلا م يك! يه ) نيمتلا هللا في ل اذقلا لاو ورك اب ! سلفا !مول اهنا لاوق هباع ن اسس ا

 زل دح اراد هن جمب هع مدارج مو هل /دين ملغ سلما / موي ىلا تأ دق لاكردلع ؟ارقل اب ىف دلل“

 قزيلارمع / الج اولا تعمس لوي ى اذا نيمح افي دمحا نيسح ا! تعمدرعبلا ل اكل وغلا هج اج هيف
 برو يو زكا تذل بكل ه4 فرعي لاي نكلو بجاه هي اوي الاد ويدل دزنلا ثيدح وق
 ناطلاوالواو طيجولاو لله ! ماما اليف زعل دمج ولأ لاو يدوب اسي مرا ”ىنريفاخ ا هللا بع وبا مأخلا

 . ةيووجو باقي إب مهاربا عتدوباسبو يف ايو !و يعبر محم يولع ةاوهي عي دعشادم لب صعق ناسارب
 "سنام دوم ن نم نرجو اهيسملا فموي ناو راب يقس نب نمح ا ان و يسوم ذي شن
 ري كيو دم نب ناوبعذ اونا انا ةخاخ ب ةو عما و ماع ب عنادبع نوكأ وضل فسوي دلو
 يبو نيس التر حج ماا لمذا نعل باص ماثث بو دمحا نب : البرص ينج ا فمن ةرففملا

 .رظذاو ًادفع نب سايفاوباو ولم نب عيرلاٍنررمعو يلا نحس نر بارط يود لت بطحو سأل
 /./ اذه ىناسلح لما زطولا بحرا مف نك هناربذ ررصعرخ اهم م ناقو ناساونج هرصع امو لاش اوابوب اد
 4 |[مدثو هنوم + ينل يوب ينو رسلان رس لم ناضمررهيش يف تادو يشع ضد كود 1



 رديه ار وباسشب عقم تروئسملا و العا وع نعمل نيج الا نم تبدهيتبحل اد اهلا وم 1[ هدر صع
 نتابع | عيرلا ودرع رر سابلادو_نعرسايل) سالب قا جررملا سيولاباو ةلسزخ نيس
 ماه بز هف ولا ف مر صاح )نوره دنهل نيجي هم اح اب حا دقمب و /درعلادلاخ ٍنمرجاو زال م اسيل | نب

 كو ور مطرتطو زمحرلا ل بع نب ريح سابولا 1 سخر ؛ و فريج ا عيبرلا بدمج هللا دبع / زا ابو سنوي ب
 ملال و لذ حلا هلا بع نب دوص منو باو هلب هل مما علل لمان بج لدازوباو ل يؤاح اهلا لبعوبا
 دولاوفو مس مرن دول ايست ءزامالا هل لع يوب سني يبت فلنا قح”اوبا لاق زيرلاملا ىف لفاخلا4/ربعو ا
 ١ نيو :رسلا "ةاءو دس سلا دع أح يبا نع تدي ميعس ةسلا كلن و .كل ذو هو قر ثو هيجل و سزرلا

 هلا واو مزحالا نب هنن ديعوباو مها هلا ليج باو مص ل| سأبعلا وب ماندي ع ةفعيرا رساجم شالو

 . : زف دو هبلعايلصف هنوبإ ل مو امة ن ابعت ةرغ اعبرالا "هلي نسعسر وسب يف قنو هز رقاو هل ؛

 اراب روج )له احروب و هش نيس عي نبدا ثأم هبوط و كي | رؤم ىلا هب ب هط هيف كب ىف ؟را دو

 [ م اسبن ع اكس |'لرويغتتم ع /واو اص نأك ىوب اينره) نم زلال زغلا بخ ترس

 راع دا د فيت يهصسولا ماحإر يرل او ىرصبلا "ل ريبع بورمع ناونع /) و ناطقل,نيسح ا نر هج

 هذ ذاكو لاقي ما هلا دبعوب 1 | هنم ومس يتغبمط و فءارعالا نب ليعس اير لد دازبلارفعج / | و

 . ةكألوب ريع نيسح اوبادولوعلا ق حس اوبر ثم يدرب طخ يل غرلاسايولا لاذع ةناجالا هل خا
 ريت نسر وبأسسينب ولم ل هلا ةدعو يعمسا سرس وب ردع لئساو دراما مرتع مزلسلا "هب ىوب ث لح

 مصاول ل تب ءرخوو نظيرألا شم عزاففلا و اريقذل اوه ولولا د اسلا هسل اجبر طحو هلو

 معسل رعرس بس انج و خرلكا سايولا ىإ بامر ١م فل ورعاك يف «دلوم ةاكو مس 4 سرس
 هايمادبجهر اجو "ةيطخ هيج بتم هيا نا يمد "هك نيرط يف دارغي لص
 اما انقاح ةدرملاو اؤصلا نيب, سينوهو لس لولو هن نب رشعو افعرظ دلا ماص و

 كلقف انا حر هج ديولع نثراناو و اهلاازبلطف مدلع_ُسْع نلوطاملو اندلإ دع بح الريب 0

 ٍ قؤواما هيلا محزن عكر دللالو نكح لب اذا | كك وت |/ لاو كيلع تلاو 20

 قم انلا دماحإ١ ءاخا ي الزنا قم - | ١ هللا ليعوب | -ريث دحو م رس و قش نارعش ف

 هيلع كنكام مزلاف'ى قودللا تدر )ناو يلع هع معن | دك ل أكف اهل اح دع هلا افضصو حار و يعز

 ل كافذلا نإ ةباوشو ل دعلاي شاهيلا نعتس ا تنظف اب مط /بانب دم ننوظاربا حي اوباو
 درر ةيبا دل دربكأو دوهتسلن ايعا نم قحاوباو رصع كزملاو هنقو تدع غفلاوب الو كربلا

 ا وبال نريس حبلا امن ارفاو نابع يلعو خرشلا ثيديح ا ساجر ثع ا
 | ماع دج يريم سهر ينل عام هل كمل رظفلا إب قصساوب راهن ريز يل

 ست وازمل هادو د عج ا بشع ند ورظنلا خا هيلعوومد س1 ةنسبعر فت مورو :

 دولا يس | قلزمل اخ ! بربر شو باوشو ف قناه رخو "ددسل ا ماإل/و ةحوتفملاو ززلاو ميلا

 رذع يدر أع ب هللا بعدل امولا درزي و. كبازع يدر عبلال وز نمر كرصبلا بح ام

 , طا و 'بدح اولا ل بع ددع لا نم ناو لرعمسسا نب ىسزم و بر اع نن ىرحد دادح | ةدسعولا



526 

 “لاا عمسو يريمعل مشل ور داش هن دونت رواسب لها ةوقزاواا مخ حج ف هسا "دج ذاىنظ

 5 دج زول | سعة ناش ظفاحلا ها بعد ماها عينت او توقعي دمع
 زو كابر ماوفو كتزمالا هبنلا عاف اكلاةهرخح ا و ةلمهبل لادلا يو يالا هم

 او جلا يلم نب سوح ماوه تزج زب ثيز وريف نب دابق مايا ف جوخاسم هلمص © ايكو نابرك يح
 يل لاعتهاواسنلاو لاومالا بسن ابنولايف ةموصخم ا لوطي ناكو ناسا هيت مذ وجو لاومااولعل
 وكي الق هبا نبال هيلع ناكو ناورش ون ١ دانق ثامإبا ل! باحص ١هلرهط و همإبادَسرو لاجرلا عقيل

 كرمو امام لارلا ناكو نانسلاق هئرحيلا فويل الج م دعاو ناتج بأي ىلع برسل لع دعب ارو ادكلبلا
 لتر رغد و كازم هيب ذخا م نوصخب | منا طرق لى لا ناورشون' باحص مها قاتلا نول ب

 5 سو ةروسألاءارلاوي 0 د 1 إ هبا ذوب دمج هدانا يلع ورق هلا ىفكو

 .دب ساو نودع يع ب سؤ نب قص نب ليرح نب ما وطب ببي هل "هللا «زه ةلمهملا لادلااهرخا
 اوما ,لرلإ_ؤئاق ليس اهد رمزي تلعت . هلوقب ا د مزم يجر ع انثل) دعس ني "هيلث نبا نام نب هل اخ

 0 لالا اهزخغ ايدي زل فوقسو ميا خب فر ررل /درظ نب ع اهتلاوخد وهو دهدم_ددشلا وف

 ليقوم زن لاتو بزي ثدلا ولا نيب اشثاب «ووشلاو هؤرسواثدإلارمجو اعرف اهب تزئجا هاب سمج لع دادج يرغول عين دق زلال ضلاله
 مس ذاولس نبر فعجو ىلع نب ل دشود يد ند سو همعْس م يدرب يي هتادزمو فرق رفا برق و
 اياد ساس ف اهصل | ئويسإ نيرون هلع يدر طابخ ا عفان لب هب م فرع بايش فدي وطلا

 5 نبل سح او لايبإ /نييوساش نيج او وعم نيزرشب هركاخ نب نوع نبرفعجو منيل بل اغ ث ليتم د

 منن مار ددع ثبدعع | ىاعاوب» وللا! نب هللا يع ثرمعم و فل نب دمي درو تمل ان |

 كابا رهام نقع نسح ا باو يرامعلاو يقل نب لع نب لوح بلاغ[ او له ازلا فس وفل ارمع ني ىلع لسح ا ١

 بايب نف دو 8 3 ١ "هس دج | يد يف يف وق هش انعم يذلا ماوهعلا دوعس ن ناملس دحوه و هه ريغ و

 سوا مط قن يلايثلا قولا طوف هلا دبع نب ويطل وان يلع ب نيمح ا ن يدمر كيو و برع
 درب لع نبا علا لبع مانقلا و هما يلتقي | ن يلع لب_ز نيسح ا( ! عيس عين أب ضورسفن غلا

 هو( مة فو هن : يي وأد نما حاقد ا
 عيرالا ب دألارفعج نب نيخيرلك يا لع تدح ةث/زملا له ١ نم ق دزمل / اننا زج ) نب للا لبع نر وجم

 ربط نين نبةزهحد يدرج سلا نسما يوب ثحزح ١ لاثو .يرقملا بلاغ نب تسح ا عوب هنع يور
 0 اعلا يونا نوناو زاهي دزلاد ميلافب كسل ىمرملا"هقرزملا هنماطسسوضيرلا

 تن ىلط نب نمح ا ن هرج هه لسع ون: اقم /راجج عرق نم "هت يف و كد نم ىلا ةببنلا "له نونااهرخ الف
 ,نروزلا يذذبد اجو راظنلا نب رمعلا بع نعئك ديم طاجن لعن نم كك وعلا دب راعلا ي دزوعلا ناوي ب
 0 يضر عزل عند مس ا طرأ م مهن يف ذو ياخي نما ب صفح ندر اهنع و
 ٠ | زييرهتشاو ملام ولي د مقلد ذه ضب و دوههنلا بقرب ني ااه ءدْسلا فاعل اهرخ ١

 رواسي لاو دج نا ما نحاول هناا تدعم ةعاج طر يتب بان



 قول ب لهع ار نم هنع يدر رطل "يوهم / ذو جر اريج انو عيت وي دهقم نن نمحرلا درع و

 رع واب نن روحا لب هللا ديعو ف انا دوادوباو بر اهبل اريعمس | نداليعت و نب اذهل | ىو نر سحمو

 «زوعب نبك ب ذكره ذاشلا زويل هلا هفلج جر اذهل بنح بن همحا لاءقثح هيلا العلا ماع هنو
 لائانعم نب_وبجب بنكا ثيرح اذ بلم دآن دل طمادحا 0/ ب ديلا نب لع لاك و نيعه نب يخي

 نعاني محب ضعبب هيب اراذاو هش يح الص هز ماع اير ايم ثن ريحا سمك يدادلا هيا مرذا يززرا مناحوب

 الع رطل به ليذ جب يعم نب_ريخأ 0 ةتراطج فال او هن داو نالوا كه نا هلعاو“

 لزنيلا زن يح ميرخم :هيزانوا نيموب اهب مام اظن دما ريع ععبدد هنيدمال لم ,عرخ اهي بج ناك يلو
 .زااناوضما 4 امرا 6ع  اهلف يراوج ف تعزنا دك اب ف أم ونلا يف يافاو ا هاير عم

 00 ال ولا اع يااا تالا اف جنات يدل لا عيار
 حو ذه نمله ابل عبسل ثادوبزللا ملسو هيلعهناا لع هنا اور نع بارلا اله نولوو .اواعجو سال

 ل كيوداشاز نم ف لذ وبو تدح لكب عب ماعلا به > عر مس م ىف نبت رولا ضعب لافاو زن مزح هع

 يابس ديب ويزيد حرس ةيدرسال مشد دارا يرلعشو ثيم
 زرعاتت ا او تعبر صبلا ىفا/دز دع رم نب لازللا نب نصح دب دبع بريح ثباوق خيرسو هاد يعوب ا ةينك

 لب مول دعب عيرس نب دوس |//تامو معزي: سبق نب فن الاو ذرعسلإ عم اهلا دبح- صن نم لواووق و
 وكذب د و رلمجلا عب يق هنا فنيدملا 0 ىلع ديرتع يذلاو ثيعسرالاد|سفل كا ف كلاب فو سم هن

 ناونمخلاو كباثام يدرب ءروصبلا ح١ لم رشا رتب ب حا هرشوباو نابه شئ احوبا لل فاك دم مسا
 ولاه ش ثان ويد ليلا رثم عيب مهب ىلحبل دادعن لا يدها هلم وب اعلا رثع يدر روج ناو ثب_يم

 اوصرشل ]ل ةزح ا نم نوع اذا عا هلت يذلاوه و مهيزوقد رعبلال ا دابع مذا ةشيارت نع
 تباثطم دعس يذلا عودلا يدري ناكو هل زح ايو نانا نعرف وح عللصلا ورب بلع بلغالارث مه 0

 شاعونموملا هاد فر يفق لس ومولم هنا يلع ها لوسر نع سن !نعر لحجب مطولا ىع الٌوهو لح او

 نب ب ناو جاجونع الإ قرط ذعر ليام نيدلا ذة دو حاجتحلادلع كرتل ساه تالا طاهيورب يل
 ةدرغملا ءادرتو ميلا ب لهيب يل | ب روثلا ليقس هبلاساج طاق نأ وكام نبا لاو هييلعر يب نب 5 0

 لرطهذلا سراب نب عام "طخ اطوبطم الروم تار زاهي هلااهوخ |يثو فورخارخا :ةيلاسلاو الاه نوب

 تادغ 'زاهزمح اك رقملا نس اذا بولو او قولا فعج بليز علا دبع هلع دل مظربخ وير !'ررام“

 ثاموظفؤ اح ريبك حس نومام هن يد  دفبلا درمحل اديع نلع ننرمحا نب ىلع نمحلأوبارظذ املا ناك لع

 وايارتو يزاد مبا خب ووحازهل | يازلاو جيميل !تباب افتز سغةن يف 0
 ٌةديزجلا اب ذه قوط ذبدكل يبحر كرت نمد لف و ةمحا البلى ةبشلا ذو مبلافرغ وفد 00

 وحال ملطسب ب نمحرل ربع مثعلا يب ثدي نب دعنا هينروع نب دو دصضوب اها بتنا و
 اهب ثدحوال يد ىلا جد + ورفلا فسوب نمروخ نم مزال دبع فعن إو ض قنا اهب عمسو دين
 رداواضالو قش بز دعو ل نذادا شمل همر زبه نمح ا ثب_لع مشلاوب اقيخر ويح اص هن عبس
 كلا ذل نمجرلاد ع نب يعص نب ددوهجش لل لمح لن دما ثن دن نب نسمح ا : ونا و عر ع هش دور 7
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 حاملا ة وع لبلمحم ان ىلع سححأوباوهو «-بسسشلا دارها شعب هب فرع و ضئرملا ىلا سلا يؤ ةيهللا
 وردوا ذيل اني ووك وغيلا ملا عمم قدصلا ها ن ناد ا دفب لهدا نم ضئرملا ناب فزعل ءاطعل اى يره |

 تا واصل تييلاطياوهشوتل شا .اكريصلا هللا لبع وبا ناشاول و قمعلا حم اوب او لاراخل المجيب ا

 0. لا اهسالا لظ "ون اه 347 قد تول ناره اسلااه نوب عزيئارسلو 2 م ضن يضيرملا را عاش بحر ف

 روحا زع بورما يدع لسن دبع نب مف ب د اهنم تشد نيم ا نيج يلع: لوقف و ثيرع

 ميلا فربلا كلب نيعشو فرت ا ناو هيو هاج ستمر ركاب جب ليولعو عيلم ب

 5 اطل رييصم نب دوا ددإو لقط نب ثوفلا نيا وريبع كرم نا ةبسلا له ةروسأمل اوررل ١ دب هنو

 ركرأو اس ىلع همم كام هنرملاو نأ ند قطعت وةدادلإل فششاو هزت م مختل اولا

 راتبا ول وك نبرصنولا ةرل كرا ايلا بتنملاو نيترو مو العلا سلع امج اهم هيو اهيشر ف سل وي ]

 ه الاوراعب بكمل | داك فاي يسح «لاسوبإ هم يدر يلدز وريف سيورمع عمن ذومارم

 ل نيارغنم نب سأل هخاط تادارب مخ قشر / أرد انه نوطن قع امد فأ سلا :لمو# ةزركملا

 ةنيكتت سنت نب نافع نرعلام ليون شمال نيرم كنيميج كو ىط نب ٌوفلا ثورمع نب نيسح ليرهو

 نيرا فيريشنح نيرم ع اضف واو مشح نم بيرع ةيزع داع دبدو نيربابلا يبرم نادبخر»

 يفاضل موبالانو بينج نيرا لاو ثعا دو نب كلا ديع شددعس نب ترحم انءرم فلا نادمط قو لب و

2 

 سعف رب تعدم طوب عقؤو نطق يوني ذيع زيدي ساب فرع يروه

 رن طع اكردل ا كب_زب ديب باري فيرا نب عسوش و فرق ش ناوطعوباو سئ ف حالا طهد

 رن نام نروح اوي دلو :ةلا هن كرعرع انلزللأو نا لاي و تصح ا نعام ربا ولو »

 ومش نير من لب ناهلس نبوي او شوي نر, هلاك تدحو ُهباهلئ هر شع هس اني ناد وممإ را يلا

 يبول رنا هدهس تغاطد ادا وسمير يذر ٌءربرط ىلإ نعي هس ناهطغ رم كر ملال ماك نب

 فرعا ورع بئررمن هل ىرهل | ليج نب ل د انجح ررشو وح نعرلاص زنا نيضاديومو مانكير

 يسوي فل اوبال ك١ ذل رم 3 رم هلل اهب عضوم قستنم دب ورسفملا ها هلع ردح رملا ليلولا نبرهج نيمحا و

 اهلا د يو صنو باو ذاهيص )عم اهب اذ امي /راضفلا م دمحم نب ليج ك]اعلا ولا دلع هب قتدح انف فاملا

 درة نب يسوم ثدردجر معي الع يوري سس درج ا نم سهلا كر ملا هوبا ثيرمع ب هللا ربع لب

 ويصل نريد ضاوي الزهد م | نبضي زعل ا دبع لم وباو ف اهزااولع نب ليعس رسل اوي هن

 مراررسم نب رص ول نعى رب ىرعلا مص نب ليزي نب دل اخ هش /دقاو"هنامع درا هر تع ةنس دوب ولو

 و در لربع نب نفس نع ي درن يزوملاداع ب_يسومرماعو باو دامح ثنو شع دلخ ولا هلع

 نيام مسيل دبع نب ثراحل انس ربو ١ اوبض دع ارجو شم لل / رعمسا نب نوح ١ جادح دلاولا

 ولا اطنوفيد ندب غ نب يسب بج كل /رولاو سوح نب يوم زب نم ره ا اكو لمع نكي يري ارش

 . ديم وغ ديلا مبا اع ويراقتساتاااطإبانرداسنا داس ٠

 ثدحاوع الك معن و مهي تييقي ةردؤل بخ + هناا فلحو تامضكرلا اوجه ذأ

 كن نيفسو سنو ف وسمعربلب ب رضع رولا عا دع عيس ةيسبلبر عن هلق ب مليح





 تسرق بسال مرت وكاو هحشيفو بو لعلام 8 ارو ومش ]وز

 كر 72 ) زو افنإ سول 3 او تندكنر نافسم مياس رو ٠ امرك رجس ممتع شروف م

 ارب 1 هدالؤرون اناني ذيب تناك رادع نرجو قاصرلا هرم

 ناقل ال (لوقن نلف ل وقل «زاففو ير 1 ندري ىينزم نع انكم بطيز اند لعل /
 2 لكلا 0 و الكا اينو ددسن ه تش
 . كازا ركب أ ننارشبلا نزلا زن ىددا 0 تلي الكأ اسارر صار

 1 ام تملى د فرش مدر ابد يؤول علأ_تسدلك وش مسالغسا نإ ترا ا
 تنفخ دخأملا لش اراب انج ا نصل و تنس نيس

 طاطا مرر“ ره او ملكا شل ةرفر متت يذرف ازرق توق شرف ىلا كدا
 537 انس ال قرع ارب لاي الانا 4 نال تسلل اوبال ئذلا توها زؤنإ
 لوقلا ارب ياو ىيتتمز اسما ةررشل أ عروس رصنسلاو ناس مدل م يملا رسشلا

 صل .الوسالا قلاركي درا الل قا ملأ نارتو ري ويارب يكفر
 هر دههلا راي ذور روكا احا وكي يدال فز باو ىضير ازرار لعز كوك
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 يمول نب يد الازرار طر مدري عش كرد ورم يسر اولا تشملا عاام يحك تارا غافل مة يؤ لل ردسي سارع رز وطب اورام
 بيو تك, ن فمما اير رتلالا مؤتسلابسنم ار ارح( صعتمصرب د «ددرلالا
 رف زروجيذاطو منوم ويد رت انجين اكن براء ا نيؤشسلاىدورم اء درر صايل ب
 بط دسم موو نم كسا دع يعتمد وك هع ناكذ ميس ذميب دز وسلا ولي

 را فصلا ثوم س1 "سس وقر ىاتاد 4سم دال نم وفحص ردو بل
 للامير ازا واقد نى اراإلا اهنيعو اولاد مف ارب ىزورم ا قزؤتسا مله 2
 اونو باس نؤسلا اعلي وع ركون سيئا سور زف دال فدك يا ربنا او رثك فص بزعم وغسيل رود اسد نينو ناو انساك مدنا أشمل
 00 : صو عل برد 1ع اريد ادى رطر# ل أر اسوم تر 0 7
 الاس اشلاو م لدرتل اسلام قه مرطا ىفديسملا ٠ ط قار اراض ىاعر كو نوع
 هيدرز رشم رك ساينس انور يف هزو اراد وكل يف ند قولا
 تس شاور لح هرب نكسر اكن إ] لزوم ا بردا# قب

 د (تاسارض ممر ماو ئسظلا له رعلار فوركس يرو ركوب ذ زعرور رمح ايد 6و
 2 ةد/افادبسلاءرمو ارنا( زمان راراروملا ل قرم لا ء41 ننس تءانورص 0

 اااه زي ةرصوملار ايلا علا يد ءاتل/ سور ارا نوكسي ميارفل ىيرحراأر ا ا ثيعرعد 0

 ارادت راك

 لشلاكئررررركررا ا ب اضنلل مرش ادعس بلف لاربع ربكم
 دارنا ظريص اوم سيور ص من اكو مد انعرن زيكا لبل مو مرلا يارعلأ رز
 مسئولا ارفاروورد ين! نسدسلالا برافو در عع ريم اودع الور داحس

 |"[سو اد قارنادب ا نع ىور نيضوللا »قال عر راوتر بعث ردكم نو وكعب / رب

 وارلومعشدلا لى واح هكتراللا ل ارا ق2 اثالا ثرداعار شيال اش( داع أ

 لا غنلاخ يدر اركي سليل سياراتي ىك ا ولع
 اللاوو اطؤوببسس و تيشلارم مل [رارلا ءطاوو يت يي يق ارا

 1 الإ 7 عب عىسيرم ا ليمرلا ةرئر دوك نع كور ىراتلار لولا يب! ل بشمرع 0

 روع ريل انما هرم دوج انيس ودهن عي للا اا ريب
 ل مشن اباد لاك, فعلا مزن! اك ررولا.الا د وسر هروب
 كب ب اطل دبر فوت سم اير ل! شاي شب تل ار ارو ارو تدش
 توات ناب وفلادرجو مدلكلاإ,ل دخلا نوف اعلاف يب ا وق ؤارع)

 يار احلى دي اب هائلا داو تعاين( ثيعرح |
 , .ةررللا ب مسرع ا فالوض سفر يي مرجضرع) وازع كود كتابا ىى رفا

 ْ يعي
 ظ ادعم بوع شلات هد عى رتويد نارع خط طدنركلأو



 ين ؟ل 34

 110000 ارز لري عا 5 انأو ل ر علا مرو لل زرما
 ان كسي طولا ارهاب 00 رس نر داب ورع إرث ل( رو فدو ملغ
 هان اورجخبل ن رميت م تيزيفوو شسوي أ "سرع رو | اهم دبا “>6

 ترس ولو قرف اه أي اهل نر قل امير ةىلولا دلو م" 7و 120

 2 اوك نزرألا م: ردا, لونا وا انما 0 3
 549 أو لوز كرو دوغ لع كم ار قر م لد سبك 2-2 مرار / م تتلف

 ىدقن يهسير 0 اهي ارث 4 هر / عصرا ينصت لقرب كلر مدرب هنلويق

 0 تر ارم سكن رم هلأ فولي قا) ! واع انتر سا ال تنتلا تلو يف
 2 ل كوزعزع اذ نالا شس ل اك_ةررك ا .انول رتل ل /لر ىلا العسال
 ار التل 58 رك أكس درع بسر تيدلمألا ودس سلع اوف ملل زو ةرعلس تار

 تلد 26 كرش ير يوصل را خرب داس مرسول / لأن راما ارداتلتف اليطات رلوعر رو

 "رج البقولاو زغفرتضانر لنفي ناسا شانك ف ل
 ا ار موال ادف ا فيت رف انزط» تإ اواني تنل الا ما
 علافشنابو يق ضو أم "رعاابشيرلال ود يول ارتي برو ئرقلو اوزخا لوس كماورط
 كاز م عيرلايرردإ غب سراب نعم ل عار يام هوس ع خرز

 يري حار اني زن ارك رع د بلظلا/ لب روش ناس فرك ناضا نم
 العناب كر د الطبل لف نير رجس ام قوما حان دايو 0
 مي "جاو نب بيساو شا ! ارو وسنر اص دص | صخر رز ل ٍروسام با يحث

 ما رم كوز رض يور ملول هاوار او 00 5
 ل دن كا ذو ن ايدبد ادركت انرواوك ادع ينيك يو در زالا م يبروع يدسادم

 هي كر كنك ا نان غادل 200 يال لوك دررورما نو نركرزالا
 كرار الام ١ اوم ز ىال تلف روس ريمان دو درب/ يراد ل قولا
 0 الرع عر ل يلا هزي نونا ةرفورارإ لوكس م ىاو اثرا ا ربا ىف صحح هقناو

 0 لا بس ورمل قلك يك كو نويل ناو تضاوطارناد وبر راكب نام
 كر هر, عليم رس عزابرع كمسضشمبف ار ودمار ابر يركز نيك عاري رس نيش
 ك0 ولا رشح | سات ليف ةاكادادضوا رايه كور جسم ار تر راساوك
 0 زرت اطالع اعل ورمل ناي ضف تس يبو ةرالد تلو كدوررجلا

 ير لو ايزح ترم او هلا هن توعد ةررما ع راها تشم يفيراعلا
 نب تالا ل دكا رع كور /ن رم أ لا ع 2 الاب " ادريس نيا

 كفوو عزو رعت رايت خور عرب امص لول ردك يي دوق * كرب 77 0000 اول

 مراكب اللا كر اطراف نا عون ان يصر ينل هرم لور مغ اه اع ا

0 



 ًّش اوربا ديدشس طرفا // كيلا اهولاولا له يش مب و 2يارءالا ىريرعس
 كله روينا بادر اروفبااىرعا رم نيا ابل مح و ىزإ مثلا مف وعر ارعب

 مس ةرفرلا ىداعق دا /ىسزولو ان ار ثارابوع لضم عع ترصد تكرر / ا تصرطو ىلع را

 لدا ماكرو طرد ئاىرسالا كريما المع يبون نر جيرلز د تميس شنلا اي نفد و عز
 "سيوفر سر نيل دبى رك سلع يدرى وفل امو نعملاع نر اخ لع

 رن رعارلا رو هما اوكو ياتو د البن رو يدر ارصاضغاوسرّدح جلاولا قمر

 'ق مككررعد طم اكاوساورلا بر روس مرا نير قلاوإز نزع يجى سر اهلا ىريم
 !اىوليلا ما املا بساطه لف ينك درمول ع ناعم زرت نسل ىف و ريش

 4 (ةركررقو لرمي رزلا | | هتيم لوم ايرلا ف ا! بورول !جخمألا م 7 /
 اناا ربلاو_هلالا | ريف تكسارارا اهوار اووي ا عم ىرك وروما
 0100 | ضنإو فدخ/ر ثور وردم ىاتسمملا »زم ولاا افا قدوارلا
 ددرإل لاقن 20 ( ىراولاو قسؤ عز ونر] اهيل ىر كرا الى تست سدرو هه ابار

 : تق”للا ارك دورا درد اول او وس ]ولبن او كو أرلا هرم يف هذ ا ىذلا ميغا ربك

 اففلل ل وعابب لاكو ترد ارب ت ضو ترمربك اخر ماع ردد ريغن سنت وس
 00 كرولا كرد 0 انرعو ايرث قدلاو

 قرولا هاز سعالإر يور معى ورزج الرد مزما ل عب درع رولر كسئززر

 يقفل رولا را سردين امش هيوم فلولا
 "نأ الاروع ادقثىزدر ورم ا ىلا رقفلا م اهعىرشلو رعازر هولا ى فاعلا

 7 كرر «|متلرن لن ىؤزرب ورمل ا ©: 0 راض قرف روك عار رج و هرهرلا كس

 هألامف قلاح رتل ملاهزومروخ شاع ولو زيزو اذ دياوطلا# كس حاص اشم

 ا (زافول ذا( الع و قنوصكم «] ىدورررم ارا صرير ناك
 كار و دردبت# وار صغضر لعلا طك دردرورجر صرطر ياول رح عاع ١
 (أللا ىرورررلل ارو نرصارميحار رحت يئس م + حسو و داما

 0 دورك ل عملا ثر صو منو اهمال م ةالا درج عر ىبسر بيع انو

 ا 0 (اتيرارم ا يتدزريفد م عرس نسل ]يملا
 دالخي لدول نيم الغرب زملاءه تمرر روث أو رولا نم

 7 ماركو هاو 2 ايارذع ىرر فرطض مزاعسررو سور ور
 7 مةدورتسا تن اكرازت سرع إس ىئزرر را! ووم ا نر ورا جلا نر

 رم دلاطسشوب سشلايرو] ناكو ةدصنو هول طرأ ىص ل 117

 رض (يعاى وت ىزلاوبو رمادي ذك ورق اع طلسم و هرم را 0 نام
 20 يالا سا اوس ونا ا ىدورورم اراوا 44 ال غارة كرورلارلعكب رررك

 ابا كرارقف ن هنلعلا بست دوم عج سرس ام ابنم اان ريك فن رصيد لف

 رنام ١

ْ 
ّْ ّْ 
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 روم نمور محتل يسار اى زووم ظرحد وعظم لا اسما هي عطا ىف نوفل دو اول او

 ردا داقور همم نسي اك تدع لا نرد واكمل ريس نع ور هطملا

 اكور رولا وش ارض سا شرعى رص نر كرسا طولا كرا سرع نإ نرجس
 3 4 1 2 03 انيعرلا هود لدزالا فبارك نص انعلو رسيوررطلار رو

 0 ما /نول اوفو رزوهلا يو سمر روف هلا لوكس دعنا وسو ْ

 وقيل منو ارم ءاص هع عرتورؤل | بب خو تا ذورإ سرهيد لاني
 نحسوعاإ تكرس تاكله انيقرم ا عاين سسلل نب نوحام م رع سره شين
 رار للاسلام نري رست
 قبال عارتلر سميا نب ديس غنو ىلا ب وقبل سرلط ( عرع غؤأ د دلو ع 1
 الن للرب بلان كرماح او) قانيإ ادن عع راى عع يربك يررزالد اب, ددطر د ىهص

 ننساك اول الاكس نا بيوع طفقو عيادي زارع ارو ناد
 فرو دبي دراإر انك كور قون انا: !؟ل مالا يسرحأو رار موو صوم م بسولانددالا ل مذ ان طا يعوروكي نلت اك

 0 مي ايملاو ا 6 لوبد« 0 اشم اد هرم ىلا 2210

 اير ذيعركوسلادل دوك اما سد هع رلطا م امإ ناك نيرا ابريل نربي
 مير اعاص ناو فو ةرظ شا امن امير يتم طط ردك ل فد وضاع نري يرك عا
 لق رد م ةرقلا تربص را رن دمراد فا 7 0" نسوي الا

 رمال : 1

 ارزاق ليال روش ناكر يصلاد الار نعال انشر نسا مالا

 بيرفلات سب نركب ضرح م رم ارهيرر ةاررلا يملو ابوي امال راسم
 عار اشسكنا٠ ث درشالا لم سو ة ذك غاطعو مازن رووس ارا رخ شكد
 © الشان اللا كر الإ عند ريكا ردا بتم !!ه/نوخ نود رتب راطو راع
 ماسلا تشوفوا بلو وسلا طلا هزم ةدصوللا هاما ايضا فذ
 سواك دوو لكس انعبا/ رس لا عش رم ىدادغبلاب إلا وع ئدهادظيم وا
 3 هرم تايم الل ء وقاد وتلا وكسور ارا هيل شن ير / فاك الالكرال

 ”الابر ارم بس ةفرردهروبعشس نلاجردا البر تال سما
 نمد اثرمر اهت نوب كور يولانتعص برس مف م اير بيرو ليتل نرومالا
 اوان بيش رزرلام .ر مواتر ورلا مررنا ر كرو ا لطاولا ببالا ررزماشلا
 دايان/ لبر اطو اد هيد ور فاوورشلاو انا تقيمو ناي ليس عمل تل رة
 يارؤم ايم شرس ايو وفن نر وسكن سرر ملا ىف كل
 7 1 0 7 ا | يسار وئااعرو ات 0 | ايهتسلاو/م مادو

 ىبينار اسي لاصرل الداعم رسم يأ كرز زال شرع اراجسأ
 كوبا ضشمكراالا ماطر نعي رر تيسير طار اند ارم لا يطل كسل



 كرر يل او نعر د نيذر عب | سووا ص يقل يزرع لفل يرص] صعكر عار اجكرتسز

 وقير رك نسر نع كد منير هك سون يس ذيب نيغسو مول مس ليفنلاوع
 ا درع له [ر وسلا ف اف رارل نركسو ريل قفل سرح لا مم تنسائ مد ىر الارانب
 هال بيو حار راع يبات نيرو يداعب م دم اوك يفر عر سم املا
 مق ةيدلارك ترم كسل اكدسادطرب رعب تنير وسلا قيرل سرا بلاطو
 تيسرف [ قرص يكدر مرعلا رس قارب اومرريشصر رقزو اًسرمدرعو وبا لع قرد ار قرف
 يل افون سلالاى را دوام غر منيف رم وسنالاداط ربا درو

 دس لاوس زم ديول عيسلا اواو درازا سوك ايفل. ىسر ا وللا ليس كرا 0

 ها | بتكاإ يب فرعي انك زل ربع ةريرج
 طاطا بلاغ[ يافا رج هيلو ندم اور لعلام عاصر ديلا

 للا دا قفدر الل رك يلا وذ يشع لأ هيف نسل اكن لاس ريب ىيرل/ عرفملا ©
 دن عل عاما درع نيا طقم فلا ل مور مو تشم يسار ويم تالاف اى
 رض رمارز ريفي ل نفور ص دن ترا | يذلا دبي سدس ركل م 1/1
 1 اهلا يقر روك سول هلع كورا يل ارض اكدر شفير ارب لع يك نع
 فيول, د م ارارد مساع عب ] قديب معك با بشت فولع مسك شير و
 والتسلط لوس يعاباد لما فورد نسر برن طوع يل اهيا
 ل يطلع ام دوم ارش ال ويوم لاط بذ سره اه رف ب ىلع بي ربسكا نب نسا
 ا ادا فاز سم اف ّناسمل | رولا نسل بالا ولولا خرط ادم ببسشمل
 ادماكرلا د سو رسيب نكد ريكو عربالا ىارد ل اتسم خو قهر مرير ارا ردامد لاير

 د كيطيمارا طرا ارنا ءر(سوركر عاف نكس نوعركا ظن ن اسوي رلد ةركاش
 دعس اورج مرعا نيم ابا واااو يدزعلا موتر عر حول اود ادعم
 فريزلا ثيعر بز كك عابز عر رص اد ومس | ةروسصت هر ولع ولاا 1 صر
 ككررابزنإ مر رص شرجي اإ وردا اون نمو كرو امو ب
 تيا نورعصر ب تملا ابلاع راك رمت ريف ا ترم هد كوري هما فنالا جلي ال اكد روش
 "نسوا تدلل تم كوس امس - / در تدق رضا زإ وز ورمب

 ءايلال رتل ابغا لورا نوكيا ف اطرح ا عا انس تلو ف و ناتسمج
 4! ىرصا ركاز نرمي وقر عدد انخمرم يف! ,نسشملا وزع (لزنلا ا ط/ فو ةرصوم |

 ابو 0 را اا انظف ىزررملا لسكر ماهر اوربا
 ره مع أركب اد يراركلا يس حيفا ارز ارو ا سو يرص اردو فا بز دور عب
 اسلوب امو تنفع ثمر رع منخل رص نمر مار لعاب و مولا نزين يومك

 ةروم أر هتملا ايلات ة زكى ارلا روق مث ييننادوب و كود / تاهنراو نالت 6م



 ل اوموللا يشرع ارضوب نم قمرا در ارد
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 يسد 77 تعا
ع اهقننم وسو عراف 1 '
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 5 ندم

 5 إب ريالا 4 سرع ىلإ تسمن كدب رت د علو ملا عزوكسو

 يجب طلو جو ريغ درك سن لاو 0
 ير ومو تلال

اوإ »لا بستشلا رار له | ونسخ - ف سايس نر لروما
 روكرول

 رصاص ب انا /! سدا لص ضن تا

11119
 

ار 21210111111 4
 دعا بار قيرسك ب نز

0 1011 
 كرر يسر درع او وم عمم سفر م

ئع ضرع 204 2 لس الار ام قا مرفدو عند
 ةمئادا اطر را

 0 وراغأ بج عائله إل
ديست تست يارب ريك هادو

 الباي ا

0 
وي اكو راها مدل

1 بيراك 0 ١ نإ ةراعالا ل
1 

 7 ً 0 ١

 2 كلارا تع
' 

 57 رى او سوف لهدم
 كك رهاب ياو كرت 00

ره ياو ديربي دك ا ضرثا
 :اب/ر ناد

 ا

 00100 ذل فلاب او كرشلارسلاركرن أ ع اكدر قر

هو رت /) ضو كرولا
سبل انس عد ىفونضا 0 لا

 شط منشد م

 1 نوسأ بر رزارصخ اولا
 نس ذ زر ارسادشولا لولو 0 /

 ب نود هرزر و
: : 

 0 بور رعي لاطلاق فقيل 0 مكس رو لوس بزل ا ناكر
ا م ئرصو رو ف 00

 

0 1 فاك عيا وسمى ر ارو لن 2 ارم
 تاكد درر ىالا ثرإ 

 الا
 ديا اع

 ف و
 5 1 5 رلا

اد م عمم العا ىرلا تبدا
 ا ور

 لضأ و يدع ندا

مام قو قرح اذن وتر وراك رعب عضل
 تقتله ع ةلودعل فارثلاب 4 ز

لا شارت نو زوما
ص د اعل موش اكل دس 7 | في

 راطارف ركب ب كت ن

 رعت ازا هان قدوه ب
 رن

ل ىسرل مسد ماس
 0 و

0 
 ٠ ٠ : 0 ف 1 | // ل 7 2 2

 نيزرلا تلا هزم نزلا غادر ترك اذار ويلا طن رولا ءازلاذ وخم
 ىدو 7 5
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 برك نسرف والو تاكو ثراعا ب تردس الور ط درا ل يو اوي ل
 الا كيبل ع سل انج. :نس لالا ىداعو بار داب نزلو قش رار ك

 رضوا ادرعنو تييسشلا دوج تسل لا ومنا ادا زمول ا
 لامر 3 اونا هيا ةزاوتألا وذ رم هل اك كرو اسلوب د دوت م 00 :

 تالا فتي نال مارال رت اعنا قازأ ربنا ارك اسوارتغ

 ممهسشرلاة فشن سد نيل قانا نريلاصرلمب انين اقف ايس
 كتيزفارعارر م دفا لاترو وع تشقسو اع اه حمم ف مسار عا لان
 قولد الضد انا مدان ل عب:# لطي نيو ع تياز مث ليل تبون
 روس اها ترتر ناي اور ثم انت تلياس علاو اوم بيكر لاف اعدل انازرب»
 اغا ت يرو امو ماظتوم نوعلاددلاتناسو ت دج عطس شرت ىول ا ارت ومس“
 لنوم مد تنس يزن شسلا يسم م 7 ان: تزيح زالارساركولا لاذ قف
 ىف لعج ارادت يو ايلش لاونرم اوراق اصر ردح وضل ولانفاو رفق يول اورزلا
 يتب دلاس اشم ف قوت نال تاب مدلل يطل قارس ٌنارعر لو رند
 لرركلا نلاسوأ اهنا تب صون وسلا هرب اقدار اعياد لاسو ساذج اساو غلا واع
 172 مقل ع را ايداع, مازوت د يفيد غلوب نشل /مرع

 ريشا ارو هروب ومد عنرح يلا تب ف ف درحش اة دوصما /تناربب لعب عدلا وز

 ع وادب نعسو هادو برس ندد: بيكسل 1 1
 ل «رعدركو ماا وقلا يار در ئدلامرمو هركو ءدئاو در الر رعى ليت“

 الكور 0 قرثرا | عزو ض اذكو ذلكم تلغراف ل وقير نات الانا مال ه
 دارا أراص سلس بودر الادمن لمملا 1 تائه اد اردو 77
 050 زلال يز نين اطسوار ياهو كرترفاروس عرس ير واعولا يملا رب
 ناسا ورزا أوف انلطار كرتو طول فال دادز ى جس
 0 ايف ةلارعرع باعد الط عرار ةديط تسيح ريك يقر سد جول ارتي شلادب رع
 2 الاد يصزرا اد يضرما يتخاردرضق درب ادن رعشو نيبو تف عاج
 |. ونامسالاة ربت وسال يبي رمال أعرب ى مدر ال نيك

 نكي وريد ل اصل برج | ييل_ارطسل !ءرع كورب ابي شيدصروراصوم اكس ئيرع ارح يدع دب
 111111 علال د عر |

 تارووب يأ قادارب ندعا مبزع) ءاص دع قوروشوم ا ندم ا سوطب رص وح يف نس شير
 تور اهعاذط اي اعف لاذ و هصع طيور شرا رصابل و - لَو نعش ووصف

 قر : الراقروطل اوم ايشميرلا جشم تعد درع جل ذو انك ىوروىربرد ©
 راع

 00 | ده ساب دبا ور دما دانا الرف اؤورارز نكي دارت



5 0 

 4 رماندمبث نإ ا ىلا وبس ريا ند كلاب لويد بدن

 ساما هي راوتر نفسك وهلا مال ناد لوم روك تير عسا ور سسك نيد
 ترد م ةيرعا سوا ] /ن املا هببداللو ول ؤرعلف اوضاع

 دل ساما تو لوا رشم ذاع لاف راف لل اررملو ارفع تيرم

 00 مولان وش ذع لور علاش الار ضع ينال كو علل زارا طرق

ال وك رولر ل مسن مقوم /اكط لق ناز رار امو درر وبا رع كوز هل فب
 ُّ نس

 1 نماضموراو ةررم رك ب سابك اكيررولا نملمشب هال ءاهإلإ نإ ام ارم

 9 4 7 لمار هيما عيطراصاوربد و نروكأ نارطو او د يكن غاكرر اما للوف تان ربع و

 00 1 لاس بسلا زم لم (لادلإ اودرصومل] رام عددا ناكل سس

 رم برومو 1 4 رداد وقو ميدل اكو عير 7نامرف أو مك لكن تو

 2 0 أن الويرملا نط عكاوي انمار .ررمتسم او !ريرمشسلا و ايف ىروفلالار كوري اع

 ع ناكر ريرأ لاما نبت يبدون اودي دام ءاكور بوباو مر وفا

زو هر تيرا تع ايور ىلا نافع غطا
 ور دع هلا كيرلا ترف ئدعاراوطدج 

 لوف“ مل رخال فالوب مكرظد روك رضفلار هلا بضرب لارطو رز عرب دا نرش

 رام 217 ال سرا ى اوك تدك درع ار ربأر ع كور كروم ربل نسم كورلا ل اصير طع ىلع

 طر ل هم يلم ساو عضشلول اد نه ابسيعملولا لك ثيرع فرط تيس يوك نعال
 2 للا رع ارا كرولا لع اكول كرو هلال نتا وفيب عبار
 0 افا 00 0 قرم ا ادرك لس

 مروعا ال بسش خيير ساو لري بشل هدوم مونرلاإب رار تملا وزع

 ارو كرار سارم كور دل لمعاني راف نا ضروم لا اسندر ا
 لطرد بسرد ءانعلاك لنر تكسر [ج حض ريزرل ارئافا اعرلأ نءاعرو

 رون تلادقلا ظن رجئرغإ اع كور لوس رع عرى زوره وب نفاع عير
 ا ا لاو ساب استرا كدُع لا 00007

 274 وداد نسدينسو سنو ير انواع 0
 , "رس ةزفالا وداعش فلا وون ثلا عطر مواد لاك ار نر

 ماعونارو كلر "لور م سلس نعال نر ردنا دل نوب وسُو) انوجاولا
 0 يا براون كيرلي زوم لا سس ةفزو ا لسع فون انزألا
 حان علا رمل :ليزملا ءرث ةرصوم ار ناحآق و ايبطوفر مروعا ليوقفملار نلاتكو ازا
 تارا عصرزو وشل نوير لرد الا ورمشماو ةفهلرام ا نرسب تالرولا

 يقم نب نم نانا انشيصارارب طواو عام منسم قو انا ممارس دوما رار را ورك

 رن و كرف هد بداوه اذار يدل فدابف: كز فترات



 كيا رلا ف ضاد ا ارب لاو 0 اوفو ئرلارشوولا نبا لج رغ م
 بينا كز قاولا 100 0 ايت سلك

 د عا ةشيصتر ىرو اي لولا وشما وليش ا كدر ذاك يو ا نعافور عال
 بوئارال ورد ل اثرا هبل اؤوا رضا ؤمرالا م ميلي 4 م / شيئا ني 0

 لإ ارك لولو رابغ ناو يلا دعنا دولا املا ب سنن اوتار ا لآ

 نارعكو/ م شأ يسر لا سرما ل اين ةررزكسللا خرب ىبل ٌمْواعما لوم ارم
 سن ريس اقرا ىو كرك ان 9: وكب سور ناد يل سر بسيد

 فلا ريد وشم ا اراد داود يسارك ا ععترسي اوك قذللاثد ىيرمملا رات ن
 دلال هنري سوا سان زماى نبا نال [مسبملا 0 4

 7 روك اما مر كر يقرداوثونلا اهنا ارداف نار يلب ندر ام

 "رسب ليلا للرب رم لق نمل 0 ةربسؤأ رورو
 صويعملا,اراروملاوعل ف املا سرر دقس ال ضددلال وسر ىعاض يلم قيادصا لس 0

 راجيا نما اد واسأسا 1 حلاوي لعل ارا ىناتلال|صروب مد مشملا
 209 سيد منعوا يسمن س كرر رف ربا اريإا ىف الاى ا !عزارم اكذب بريس

 "لو روم ان يلي مارت اص ا, ىكد نيكني ورغسو ىلبج ادابع بر هر

 و الدلو وكلام وسفن لاةدلاكد يعن ركب تاويل نال تماظررسا
 تلو ملء ارم ا: زطابررلا نبي تيقن .اهعرعخ نارررر تدك ادوبىزتإة رمراند
 رورعا ل روسلا/ولا ل وغير فد كارصرو ارب لقاك شل | يكرر لطول اوان
 بطن ربلاووحا هرطاغا ابظ لويس كم ءايص تيكوخ نوط تيزراجوايعاث ارد

 لما اغا رفا د فلالاؤ ولا راور راد 1/1 ىر ارم ا لاو |ماهبا عسا 0
 لالا ررلاغ رول تقتل ريلابعفنولا ب رولا بلا وهم اوةجدرملا روق مورا لرتمسلا «ذع
 ناكر اصالعر ساعه ا طرصن ل لاقؤمم ل“ 0 ا
 تيتا لو تي كابو برات داؤهور ماع عاق نأ

 رواد الار دجال انو مل سنس فلا داك مغ نبل نر اتسل / يل عل ؤل نع
 مارال ندا ناك لاش لير مؤما هاكر اير فم 006 /رما وزو يل إ

 رف سيعلالما ىلا عسلاءزي ةروضضلالاو لمملا الادريئاَع ففى ارا همت
 ادا ناس تدريبا درر نر 0

 نئادنب ناو ذكور انسي دشررداىلميو بلا ملء ربح شبس عاكو
 لاا «ةلرعدادق س ناو زلال مدي! س دوور فر ربل كرد انس لاسفل
 الل ينالا_فرد عي شيال تالا نعود ا توبا فاكر وسكن ئافؤل
 ظ فود هر لولا سكبو ف لور نارا وجيم ى زم اد يق عا راودفاذا اجت
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 ظ



 5 يضلل تسكر طوقا طا قدءاراو ما ئار /ىرارطا كلاعب ىلاد زم
 اولاد را بعالم" زال نك ارم ارمي ليلا انا ريلسلا د
 7 انك وراس 7 همس خص ىلا لور يردلا م يكيوغ اكذركو وا لرغا هنااا

 000 قاتلا مالا هل اف بال وبرزشللب 0 يلا
 زل 4 رنا اوهيكالا 0 درس اكرداداإ اى نرلل عارف آ و زرل شير طب عارملا

 نافارا لين لا الور رس ابا عاد نيون لق هلا هكا
 عير ةراكرفلا و ١ ع قلازعو دادفبر قتل هامل ىيقزلالا ص يذلا صير

 قا اف سارع اباد هرارلا اد نيو | انأ د ارغب مع خيم 0 10

 مصورا ورايد ل م ارل أ درر وس! رك اكثر عسير ارفبلا نمش ديالا او

 نيا عسا دوغ اوصل ا واررصتاوو لريركا بع
 او نبا نافيا مشل دباب طك ما كرو رباد امو ييدلم ا م

 دكمرغال عاف كسدا ل /دارخارإ بيوك كلك 20 لا أر

 ًِ 27 ردهم د ,رنايادم لكك 0 مال دافي يدق عرب ىح

 ل | ركع اسر دب وم قعر لجين اىصلعلا وبيك هاروت

 ع الا يضرك اكل! لمس ريغان مد ندا فول ىزارجشليكاثام يبإ) نع

 مس عرفا اس كوري درج لم تلازم اربط نري ركل
 0 عر يلارك نس هرم | لريعكيففلاولا 020 ويرطلا
 عردارعإ من اكرر هلو رمال يذلا يدان كابن نب
 ىئالا نر خيلاوم ورب مر ترك اصر ش اا لاو طلرلا

 قشر را لما نط لس مسا دسك 0 اوس كافل ىلو
 لعن رهاب ا اور اسال فعرف ل ا لولا
 قرقلا رك راك 9 أ / سمك نمسا افعل رو عر جوش ل دارؤبلا

 ةروممم لوالإ 270 ذركد ايلا ل سا اركزيزلا سال ماصرافدلا مودال ند

 تونا شلال للا رامي ءافو درس م تسيصر غشنا تن

 ةمإك دكت اومل يغار تدكسلو لالالا بي اد
 مطيع قلو ريف يساعلا نع ا سال اكد لولد انو الا بنميل لد نسيتك
 عملا ةوملا و كرزرك اردو وركن نك ردا كيابل ل ول نفسو
 رم لاو لماع نارسزاوجالل درك يلاراوههضر ير رععا ريغ أا دباس كب |اركوو نقلا
 القسم واما وشم زكر كرار حا مد كريفك و املا كموره ئل وكرم
 سم لير دولا فاح اب سسك مرع وع الراعرل ا او سين سر
 كالو ذيك ماس فديو إيلا بورا دمروا

 انعم ص



 رق رطل لازما كوكل ءاوماسا طلب فأن ل ب رمل

 امره ديف ارالا يلام وبلا را و اراد عفا زر هلابك 1 0
 بر وبلا نزعل الاربش زازا طا فاؤر سا مول اراب مسن
 اا طازج تسل اءاكس رضا ف ا
 0 مياه هنا روكي نوفاك .ايراباداىراكلاو رمز ارك كا

 نال ئارخ فرار ل موج ريكس رعرل «١١ ل ار يادار يطل هارب
 00 زارنا كاد ارث رولا“
 05 11 د لا هزم مدلل يرق ل: 1 الاد ا رادو ش قطار ا

 لوران 0 اباد مريام ناسا تمام رمش 00
 دونا نع "ولا وج ريق لادا اردن دك لا فرده ش رع ارول رباع
 24 ديرما راف عما يفالاو م رولا | دارح يوت 700 ما ور يدلل رد

 تراروب نا راما ومايا زصكر يدر ما هانم ل ٠
 0 لع اخ -تسل] ركزو كلالا ران ارنا رع

 لسور ادظ ار زعيرعازع نور ولا لولا يشل ينام ري 5
 عويامساطرب قدرات يبل ا استار ا نإ 57 يت دعرانفوتللا كرا

 0 اك ضو وبي رزرلا ]سا لم رانا كبت الاورام ١ كر «رارسما ه
 ا لكننا تخيب عرس تبلل ,ري/ر وشم نتعب !ن نكرر بد

 31 100 31 ص اواخر واو نال دايت رونار در ىولوملا قرم
 رار نر لربك صا يرجي رط أرز ف د هس تيرعناا ووو نري ابشر

 كيمو ساونا لل لوز عربا فمي لم ائا راسك يس عال ندر اجلا
 ل انمي سرس او ناديا قي رو 7 1 3 رك اومل يكبر

 قرور ردا قاد سوك وتلا ىرول ربة يعس و نر 2 مع زرار عسر 'يئرر

 7 ابعد 0ع مسعر الإ دابا فزاددعأ د اماني نما قص رس ررم
 1 ازرع علارب رع ورق | دمامرل )ار مس ف انو فال اري داقالو ميشا فاقلا

 0 الدوال اد طا اد مع فر كي صار سال مورو هعيش ول سل ا ريك سهلا إل عك
 ألانيا 049 را ظناك رضوا مكاو رظواؤير اهوار
 كنار ارركم وسهلا ماولا/بقهللا هرب نركب تنوي دراما كالا تلازم

 00 ارحل كار ع راش يلا ةرارلاد ني ركل وكدلك مينا
 راك تنورإ ريو غاك بطلا ريس[ 2و هانا قفين رج رازغل فتاشرانأ زغاد الو أعمار لغراغ ا نا م وجع ركع و 1

 نا رار كا يب كل انسللا راع زن ركل 4و رص نم نعام

)©[ 



 كفار سطس اجب نومنج زيتا تاكو ألا تاو تولع
 2702 هر اهرب 111110110 تا لارا

 لكل ارا يكسب كرك رهاب رك م نا نإ يزول ار دابر ركل ا

 مجسلال ”١فلررتر انزع دو ب ب تول قمل | ئترصإ) ! رم 7

 مواسي نقبل ملفا 1 ار تعا بيا انيرلوتلا بكر كلاراما

 ّ ار 1 و ادعم ىلع عركسم ةيركرر املا | || زري ارث مم ار منا و 0000

 يا مم 4 تس در دان غر لكيعلا شلال ارعزإ للا مود ولاسيل ل قواد الواد

 1 لاق عرفا ظفار ما همر كا ركرول ايري عبررلا ادا نيك نع

 010006 مشو جلا ارد سرنا نيس سيمون ام ايف جشم
 هيدر لرب قلد فلو عر اهيرثررع ننكر زلوم ل لاديطورلاغ نا وأو ئ .ماهلا

 يد | بزعل ار غ نر ركع ير | سال ارا هم ال ويسر ين د يتلا
 يارا عرب سم ارثاداكدوعرلا فد ةرعوم ار ايلى د ااا ركدلا ىلا

 ىلا الزل لسا علام ان راسا فم 70 اطوال

 وسامر دس كالا يربك لود مسا اود دعاب ىزلا ىدومرلا

 وك ذك ران اند اكمام اهيا با نيزرم ا مر دهارع رك 4
 لاك وسلا راوي نما اصلا 0 عع ىدر

 نو ظاكأ د ددرم نر فاقرر دولا ماب اوزا 3200

 5 0 رخال كس علا آ ىبع ل | اعرفر يارا ارر ب وسكف
 «ل العر سكن دارص | سبل تففرابررلا لا تسلا ةرعوم ا مارا قو

 2 اال بإن روم الا وغ |ىبزم ا رهاو عوروتز ىيديشابا بد
 اور زنا ى لان برا 0 نصيررم/ ما

 خلق, ارل 0 اياد از اش ويصاب را ابا ورطخ اك ازطم امركم

 0 لراس الايد راب
 كرر نائدرإ» نا م]ون سرازعا اقر يجن_ لركو ىمق ممل كا دان ن 00
 ا لارا

 م سوم ليلو يف تاد "ع رار يداي لكني را
 ايمو اذا نوكست ياك رمل زكا  تدد ممن
 اوت راسلنا دلما عكنون
 2 سبة تاز ايرذعانتدلو م عرع مسكس ا
 ىلالارع ف ررك ار ومما الو اولا لالا ىلا /
 0 [ رص ىلا, سلا رج نوفلا عرف | فد صوتفملا



 ل0 بروس سرادلا ب بسكر ريع اهمال ان 6 ” براس إب موفر

 لوا 0 اا 1 ال شوارع 14 ثمر ةكرشلا حرطو طقاحا ايلا عيرللا يشر 2

 تل و اقر غلا عب اخ 7 /ميانعلا نأ مح مي رادغا عر يسيل درر معرب يسمو
 ركن كوز رصين لبا زم كرز ادبر ثمل كرولا ارنا ع رولر وس رسم سر اعأرتم
 الار ونما نإ ساشا افلا رم رولي ادار طع دب و ىر فلا اررداكورب

 ضار عاف 4 هارت( ايلا مل اوورواسورارل اءناسماسعلا ود ©

 117 0 را رمدوب»د عمو اس 0 ل 4
 ندير سأل ىؤطاز رؤس وتم هور طولا دوج يع ولما
 را لرب كفل ارب وضل تراودني وسام ارلانزواش

 راقار موب دلنار اننا (بلاءرب ل املس نور اولا وسمي ناك اذن ارطلاسو راس

 كلاش رورغ مان لاظرعرب 101000
 انادور ما طل يركن يدم الساد عم: بيضا سرر دنيسل لش
 ما نوماعو 00 ال يمل 1100 بهار زا لع يور وشل
 0 رت اكر/سولوم دو ملا وسرعان مار كو ئدللا
 ا 500 روف ) ١ الاس م تنم ةسئس ارك فوزا رز نير انه / وك راحل
 ان/اذيخا اعل عذره (فرمو و صشأ كملدز 7 دل "لنا مدلا ديما

 راو بون بصال بي هميرصازغىول لمطار شرك رمزا ا ن مدا الور ناو

 | ارو كرك ض فورزا أ ردد ل دوت رمت وأ

 نيدلارر خل ازلا وكمل خش رخال طابو 0
 00 رع ررجئرساريظولاوم:ةروط قفا تحلل واولار دال اغا د
 زلغإل) لركر اعل ير رعلايعد يدررارلار وعاد حسا طقم اولا
 وك ل و ندب نالب ندم لولو ىررملار ىمعور قلو (ئيريعلا

 لاو نو يلا ضل 0 نال را اع بيكا ءاعدرع

 7 مالا ارو ظفر ول ساهرا ةادا ْ
 ا /1
 نسف نانو يكل "كرا ديتول اك ءارر مرارا و ناطقلاور يسكر رج
 روت فول نيكو زل كد مدل رار زكام دمرإل ساد هرج ارو
 لئزان للابن دسلا ورز 277 ارا انو مودع تغفو مس رسل عي

 ١ اس6 وإ ئدمعاله لإ اا اذلا عر ثييزيزدلارك رس دع ريو و

 داو كادز الر ن ركا ىرالأ وب !لاكليفاكردلا دوي روق رالا
 ايدو فلا زودنا واع ذو كوعر ندا و تاو اهل نير ادسرو اب



 اطعم جور هلا رمدر# نئروك عر ابن كاكو راما را الار درا مدر
 ا ا رك 2 ا وذ هيت إو ةئاطوز علل بط ينم عمار رد أ ساس“

 ل اهلا مالا او ارمي فيش هلا ريد «وهيلا هلع رو درس اضل دولا

 يسون واعل س2 ”ارعصتو» تل مطر دو كرشرلا قا اور لارج ع
 رق 0 ما ارا "لزم يزن تورك خا مات نما ربها ها ل است مل
 4و 7010 "نرد عرب 1 حس زا[ موتر نو هلا بعمل لعن

 را رش موكل م١ لس ءرالو تنال ”لدك هراد يف مصدتمسم يصرع ضر
 ل مرش درا كراس رم رص رراووك كوم ا اي“ مر مس ما

 دعوا عقد راكد اء هَ 11 / عساس رج كولا دل سس و مكرر صولا

 37 رادار فم لانرم ارز زد ار واسر اصير عنا هيرب م مسلدالا
 رد ويارا 7 ]رز ادؤاميز -- ا ترف زم راعع

 0 يم عض تل رك / هاو نيش مارس 27يرارل اكاد

 ل رمل تو كنتو طع شرطا ولع سو رمي ففلا نيرو

 1ك منار اسا» ارقص ذك ع راق ق عنتر رسمى يعد !بشك 7 ىلا زيوعلا

 باوك الو لس رو سوك اعنا ارسل يرش رارباج اهلا ل

 مم! فن فا فلا متع تاكو دارس ارا او وغسلا

 م 5900 سس م سو رد م عرارسسمر لت 3

 تروم اناا اص الاورمثا !موغاصب أدم رتل م ماكو اهو راجل كررت رو 37

 نمو لئارلا ةنرل راكم لزوم اعلم فت افظل ا رهدزشاتنم
 مسالا افريش ار ] ل اماسع ترك اء ئاضت 00 0 نراك يرعاك
 2 «ىاولارب | مولا د_طصلاور اولا تبا شطف ةروزاسيو قار علارابإع
 بلس مزال 10 مازن مروج نرمي رج داكوتا

 1 'ناكز 07 كرما قارانافم نع نا تايداعولا مهلا
 عرفا و نبا ا لمع فورو حا راو امسك غ اك ويلسون عادلا
 يوب امو يماولاو هدر 00 ةرلولاوو شلال ربل رب ضلبلاماهنام غلام و
 72 ا فاه يس هرج نو يورد ردا ومب وطعن

 ه تدوير اعاد لانا م١ هدرا 0 روع كور
 ةول ا كادوا اياد اراد ردا رْل طر /اراؤم اب رائع درا لا

 دبأوو ازوازا اهنرل لد ر و 1 ميرع ىرارمل 0 هك رز

 ناو رم ىلب 11 27 لاى دزسأل و طفل هزل تناكزب لاذ زك
 دو 000 مارب اذاكر مرتد ىنؤملا نرصإ رت



 م,

 07 ملا مانا ىرل رن ند لوركا رع را تصورا از هنري عم

 7 00 0 ايد نارام |ركاورلا ىرلأر

 زو هانا كالا لاا دن للدول اعد
 رالي كلت ورم لمار يدل. ئنرملا نزيد ل: 1 0
 | ل وز ش لالا وو هك مم امر طر فز فضلا | ككاو رمل سوو رص ا عافور

 يلا راف يضل هك عارضول) ساير اعآو رتل ل وارردخر ولا لوتس 1 يملا ارش 0

 أني: يقويك ااا نمر 110
 ارو ارسل سماعلاولو نر نيزك نرحب را انإزذغ فو ب اوتسا دبذ رول ادهن

 كو ور رولا سس مدملا يجب سرك رب اعلام رو حور 1 راسو رشا ارياصول

 2 ا ا اور ركاب رك ىلا بلان نرش و سس
 ارى انأ كرر صان امإ مرزول ا سرل دولار ئسرعأ عوج شو لا زرنا
 الاس ريك الع امل اورد قولا اس رقد عارم مس اذا 1

 كور نيبص| كرمي اسمو ارا ل يابا نسب رادع - 40 م4 قو ناولاو
 ا لوط نيوتس ياهلا عرب شمل اررهنرلا د نمد ا اهلج لو مبتسم
 ناعما بالو ممر ميا ! رز نع اهبضالا سالم
 رولر كريرتللاو لك رووا اهدسسملففاا و اَنممول ن 4

 اطربني 0 مب مكس كرمك اء سطر
 هرارورصام لربك غاوع رت نابربع ا تريز مؤيرلا يفق ا وذ ابدس6 مكرر

 ل وول ااا واس لإ 0 لمد
 عر رم كرار »م ارو نويوسرسس وي ' سكوب امش اكرر طءابشالا صصص عب

 ه0 ااا اروع امون 1 رمل أهل ادع بن ىلا عرب يرشد! اببص ا

 1 مدنى فلا رفارف 0 اهلا“ دلاداخنمن كذ زر طري كرجل

 يرطب كم ارالظ جرد انس انساب عساي 0
 2 ايم تل الطبول م ل - ”ةررشدلل عاصر لوسم_د يل
 لاس با هذاور شل يرد ناب نذل ىرلا ان نينار يرشد ند
 ناي ميل علو كرد ا هل و :ا سور ل كورس 1ردع

 | وكرم عواد راك نب نع ىرإ د د د أت رب اشر اع 00
 ظ لوبن يب بالكم ال نر يسارتو د ما نيرعال , ذو نةيرضزلا
 ثفيوررز دا عب مربط م سرم وجسر سم عض ليز مر 0 لاوس ام 51

 ] ا ايكو زبخ نا تجريد ناهس

 "ركبوا قب وزولا ق يدل نارصعب تيدي وعلو سروال ظفار سلاف
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 رسارو هم! نن يررب ماعلا كورلا نكرلازيح نب سوت اميرتي ازهحأ نيريخ نسر ع مفلأوإ| 5

 لي مس هس دالة د انوا قرار مدا ْث هرارل ريع ن ردا ميه مسدلاربا مط اكدر يزور رسكيرسال اره [ 3

 0 كاملا نؤلا او نك ابيت "نزولا ابل وطول ملول ا لارلا نريد زج ؤكحشامرملا

 سايئاطفلو ١ اينساراخ يروكيعو تع ازد ىلأ رسما هره مهلا ملا اهدا يو فاكأ ذو تاالارد

 لعمار ؛ نبل ماسالا ريس ثرلر مانا عمم ناولا للرد يائايردملا دملا كرادبلا صاعخ نيب

 تيرئاه م رجاوي ذر 5 برحورب بلاك سرد 07 نئزسمسأو ةزيرلالعمسا تريغ

 © اعواذو ني مرتاس ٠ءايه نم ”نوفممل ا ماعلا !! نوكسو رطل لالا سلو ما يرتد امور كغلاردلل

 الكداز مسانيد ٠ 6 ل اين نونيلم محروم لع ذو يزول اب يل تاز ل يريم مم الاازع دارلا
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 بيسالا قيدلا أل نم ايهب 1 تامانخوبشو متيلحوب | معابر عرب اهحرع يد رب ئدوملا نا

 ممل ومسر طيح لج طامزؤعا معا نم ناكل أ ورسول ممتتس نايم ند
 انرحرصو مامالا ر الإ | همسأ ىرييلةردد 0و ضر دو كلك د مدار اصأد ملعرسا عب

 ظعامل بيررال/روسولا انا نوره بريمو يزتكرملارموإإ ارباح يايسلاركتربإ مسانريدإ

 رن ترمس يزوهلا نارتلا رس نإ ىبخ ىرخ نرخ تدع درعش عيوتلا ىضتلاروصس يزعم برح
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 ظوارذد فاما تاذاراذو قلل يس هيركب نا كلديحا نم لاذ كنس تلح لودسا خلال ميسا ايليف ةدام
 لطي جدير رادار انبرذ ناكر رلجيلا طش يلع ارعاذ نانو برحام بيدا نيارملا ىلإ اهذاك يملا

 ملال زيمر مطر جا انع ال نضام اضع ااه هد اكن ارازأع كم فرو ةمرطملا جملا فيشر ملح

 نيب ةفرلؤ شح ايرما وليل تايلو درر نمار مقتل ماظعا اولا را حر وز
 تباين مداد ؛82نسذو هيدا ينو زسا هت امورك ميحد عواض بم
 نين ملا و كور نيريزريو برحن بيعشسو معني معلا يزهر ةيندخ او ناهس ورب نيلرملا احن
 اع ئركوا دول 5 نئرطوبار كرما يفسائزوسفل وراس ارق ند ماع. نج ينعيو ٌميُ
 ركرفاظير حار مَا نات ال معص مرتع ارم كلاما نيورجداد احن ردمسا نييبسفلو يما
 ركرالاسو تيرا كرو نكي ادعمنا ىتجاح تعج مل الامي سنن شرح ياابلا يسب
 ولو نال اا يالا فلا نكأو ءايلا نع هدرم سما كرا اذ مدح رولا نسلم امم نبع مس ال سيلتا
 انامل نكس رجنوهو كرولا ةرهس نت نلارس لوم ييلرللا سددش ىفإ نسرهإ ريع ايسر ىلع نسل

 ل ئيراور كب ربل نع يور رةنصلل بلا بهاصوعورنافو هيو يل مادارا هيت.
 را نمر ودي بود سامو ناكو ميك دارملا نع بتلأ ةردرم ابعم ان نحيا راسا لإ نم برو رجخ
 نارزماسا لإني ثرلرلؤ يامل بِي لدَذ مالسالراجا دارا نمو ةيسإ بكت مينا احا
 لاذ يزشبام ميطرم حري ضف تيس رسإم بر ما ميأو نس ننال مري إن موصلا درعم ارم سهلا
 اليو دال زي ملط داردم لاراص م نيعربب نازل ولا رام ةرعجلاب اشم روب او سبع ايس
 رشإل موارو تاذملا د(زالاالاع ملأ او وتلا ابجاو سانلا مايابالاع اكو ؟ مدمس قروقفلا ذر

 ويامالا ربنا ما ايزل نمورنس ايو ثالث ملو مج عيشي تاما كبك لذ هور
 يتحمل دزإلا ضيددر بج انرعاجو يجايريساع يدرب يالا تاؤصوسرلاو اه

 ماد ربوع هاب سنملادارجا ىلا ييشلا نه ناكها ددارلا هرج طولا كس ومان

 ”ابعنبرجئرماح يفي م يدب بارع كرما ردم جرجا يدوس ماا ما نمب
 وطلال دوكسر ميلا زد تالا ملام و كر اشم رين نير سرع ليسماها معاند ورمل قولا

 لا يهدر ردابرم اعدل. نع بور يليرلا مثسح ا كلا هزتاو طم زبشلا دع مداعزم)
 0 سمح نيراطس اججم م ابا معاي دير نإ اخاك دب يللا ساملاوباورطم يركز ع يدر
 وللا عدم يدر هراودع ياعم نب بيك بو ايراومح نياهما برها رلاخاباج
 دل ييرصملا ةردب يلعرملا ثنح نجس زيوهدوا د مس والا سال ناك الرج ماشمل
 ”لدروطترلارلا نيفإ طيرعب يب نع زارلا م اح يب نيام فانك يزل اوس ير مساعور مسالا نب
 ال حالا هازوادا هلا جاورها دع شامي داب فرم
 تي لال رايد ىدي نب بيوم نس يورم دير ال ىلا دربس ردرما يفإ الب فرجن دورا يدر ور
 رمزا ةبنلا علو زتادايا اصزوا رفد واو هرج راما ارا مطر ما بط هرم مان متتس
 نءابب بيكو نينرهل نحزاعاجارثم هرح ناس ارك: ةررعم نرد مر 4 ايزاقي نا نمل يلا يما ضو
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 © ريل و اللا هزل قو اورب وشنو :ةدو «دلما برحب اب. نفور زيامشقو اع نس يلوا
 ذو اخت يرجع نيطيسمسا نعاتور يبجسلا قيمت رم بدرع طل لول مهازيساب قوام زععا
 هوو املل ثول نجارشس تنحا مسا يلو راحوا يللا نص ةيرشملا نيجلادانلو ملا نب كعمل
 لطرح ثدح تاءاكح ثراق ايار ثد ذه لوورشس تنارئع كنس اجا ويهزبملا تاكا رن اير وبصتم يرد

 رع ةور ملا زلال يملا مضي ينحل راسل ريغ نيزمعحوراسمللا ألا ةيريعوطبنح برجل
 محايصرا نزلا يرا ليصل زردلا ل نرساربع نيولع نيرسيروع نست لارمل مماوصو زل شما
 الا زرما مسه يع ' نسوا مكيدر يواريملا يناعلا عيل نيرخا نير نيسفملاب

 هربغ نع ترجراكاثو ذياهناو نوتست سر يبل يؤ عيل رتل ريصن تاكا انف فر
 5 قاييلز الاد ىلا بسايروصب بسرإلالاريعس ميدافا هيمان هوب همام ألا عب

 نير اب بثد ابو ىلا فم نزلوا فد نين باهت زل ءادارسكو رطل الو ميلاد
 كور زءارملا رار دتولا مبسم ك1 كروم ا هد ادد نس عسا عيسي" رساأل كرار تاكو زليرلا لع ةيطبم

 رادو سلا هو علا وب اناك الا مشعل نرخ ملا ناو نع مره نير يور ازهر نع
 ار عوده هراذصلا بره يفإ نب سي معانؤر مرح مكر حالرعس شبل كي نلف مراد رولا

 أر خ نس بوو يملا نع مدرب نوما كس إرم يسال بلاطو ئرطعج لإ نيو نيرومدلا
 ادار هرمي يال تيار مل فلع  رصا اول سيما رايطالا سر رو تاّسالا نع تاويوطولا ورب نم ناك ذيك

 هطول نع يدولولا مانع مور يالا عال نب ماش نا دواو ريزأو ندم نيتك ن كت اّثلا

 تاقث اولا نع تابرلقملا نسر اه ب يضحالاروصإإ تاشالا تسرح ممشسال ام تاقذلا نع يور يدل

 رولا نانيريع اي مشاه نب بطملاررع ا شرم نيلذؤوايربعس نين اهلسس نيريعس ئيريإلا مشلاوإو
 منع يور )ماكر ايزيزب اه فع عور ركل يريح نعت يرح يكسو نيارملا زن السل ازسا نم ارم
 مايرااز ايعصناكو مرشو]نلا ماعوإد كلرابلا ذي سارعو ناار ايركر نيروسد اح اريج

 ُ ءردزلا ةررح 2 ةرلرمأ نيافررعس ي .ودرلا نةلسع نلجأ ناونملاس ىذدروملاركواز امو

 ذا اهروطسس نع ثيرح يقام عب نب مالسو لودر تييرح يدر ةصمللم اذ اكرعس
 و ساىلارد به و ريزتسلاا ييارملا ناعلس نب مارس زاملا ل هريزصلا مر اح ديرمت ةدوتسول| مع كدر

 رد تالا تاس سلا حسم نب وربؤماوح ثيرحو هزحأث قسد نكسراودم نب مداش يأ انإ
 ناوزيلا ميول ئ ناواسمسيئور سسسح نرامورع هام دو مازدلا نئيدرغ اويل ممسو يدوس
 رمزا ئريع رزرر سشفخألا يبرم, دورهد ناسارملا هدر ئرسارشد نابح نع تعايرجو

 مر ديزجاولانو يوهلاب رسل اذف معاّسسو ئشمرب مس نلإ ميم اح يبإ نع نيشراربع اهو ناضشمرلا

 لاو وملاب سياف سو ئه ينشر .هسرزصلا نيالا ينل لس نادر رع
 يت وشم ومس ناسازت داش نيرحو يدارلا بره نب بيس راصواو ثيرفإ كيسوصو ير هزربع راو

 لتورعاو ايربقملا بولا ني ىو يتولا واد اب تول مس يدر قنإطلا جس نيرهعو وهم ريع كرولا
 4و ناار ركل نسرزلاو ضررتملابسالا د4 : اصلا هداملاب نيرو ارحا اذ اكو ندارملا ناب وسع نرهثد
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 دق مراة ويوزدملا ماع اب صادلا رم خ اب ةريغملا ترا ما يتسن نب يان لإ اجسام
 ؟يدرروحايرجساوهررشذخالدري ١ يرصم يرصملا يشن قل نإ اجاةيؤلا نعت موارإ
 يدا هدرايب نودلز صنعي در رجلا تن ماحايزهاو قلما بوب! ترجل نيون ياس مشعلاو
 لأ لالا هرحا ل درديجلا دانا يوكسو ميلا اس قران الا عكاربع سريع زعرور معمر
 نعني دهلر بح يره نسما و زيشمل نوير روما ميل ستتم لعججرحل مساو عد رانجعزل ملا
 ُ 2 دايما يونس نك نحاو نرش در حا ا عسسرلا فاو مرسلا ثرهاطلا نر نس يدر كرووا ليلا برا

 از نم نمل زيدحت مل نب نسل رشد قرم ناجح نب ههتجياو تركي واو يري رو مع
 ركاب نسطر حار لإ «لرسلا نيت نير سابا ىلإ نع ورينا سيئر عل امكرانملا نايم نيرثاع
 زذايلسزر عون مايل نعوئدر موف يمالزماحو فاو يسرسامل نسل طازسولاةولا فاو يعز
 مارال هك يرصر لا نسهل يري زماح جد نر صلا رجل نب بطر نال داو: ءاد لور
 نس ماعز مكوهد ةرمضو يو نازح يسد زداطملا نيرا ارجيله عال اذا
 ري كورئرا هوا اماه نب سل مالم بدير زم سس اذ غور مسلانادإ رالمالابهاص]اورئاز

 1 ١ 1 دز هيلا ناريش نجد رهارز يخل هاخأو قرملا رن نيج أ رماحابإ ويس يرائجلارجإ 5

 اد رمل دال طو تانيا قلم نر كيرالا دوا ةذ ين ذ هلم ذاق سريع
 ايناهمو ورافسا زل ىرتملا اوم ئرسحل ثسرحاركم لإ يار متنا يل كيلا وصل اب يحج نخر
 رو اهرطسارلا عشار اذ نمر طيضيو رم ينل رانا بالي ةددو ابار رام ماشداو نوار
 ةوجردر مس نيوسو ناك ئاوه را يروم نضدو سمس مثسرحالا تراس يرشملاو شان

 ارز نيورغد يطندلل ميعلما نب نععاروبا نم عمم راش ولما نايس را اوفس ينس
 ارابظلر بد يدر رمزي هورعر احنا رورلاميعاربا طاوتيد عيذم تيدجا نزلا أر يرجتو
 لأ موو دلس تادزما نحل ور حابجو ظفاهل برغم قرت هاربخولا مع كدر كيف د درا
 هو او اهني منيو يشل زعسهزلا صل نل مالا زهرا والد مالو مال مذ اب
 اروع ثيرال زم ل در مذ اذ اكدر ؤدطعا 'طءصلاخلا كن نقلا يس ا سال جنتل اريع نسي

 يسؤرلا ناوليسنيزصاورعاص يره تىيكترجم او دوعن ريم نرسم مسلي قاسيا دداذولا
 | رنات رارسارم نبذ ومرو يركسلا اربع اجرب د
 ازيكم سل اه رولا ني نسير أو ثؤسلا مسا او اكزل ئسدلل نسا تعول ان رو
 لذ ولواو زب اهلو ىلع نس دال تاكو قولا يسرلا اعنا مريخ دولا يرش مهزحإ

 ارنب يلو خجلا ماس كول اهون اكرلو مم الطيران تامر يزودلا هيلص تام ننس مس ملنس
 سولي رذلاوهو لالا يل اةشلا فصلا هزحاذذوةيشلا مالذي ني
 يقال اول لرما نيل نر ساربشول يشل قمر ووملاو للا ازمه ميس نيل قف نصب امضعب
 نمل مول نمو يشيل عمو يهلازلا نيسلل نرهخ حبوا فعرتفلا نمافرط ارد ناك رذيؤعا نم

 ايزو راما تالا زفار رمل ندر رمل عال ىوراجرؤ دولا كابل سلا



 1 م عال هنا تاز ورد

 ل دوار 5 سس .ررعارع نيرا تاهلس نب ىدتحو ميت نك تتافس عم صر للا ميمو ترجي
 وا ميواسحاك ئ ىلع مش كر يذ هاجم : (درؤراكت نيركمورهغ طابعا وراع تما نيش مصاب ني
 اسرع اندر اصلا ريغ ايما ىل شاش تب ىحننيسفلو نفع ثريخو رءلص ريع 5 دكر
 بر نيردررع اكد قار مدا يرسل ناويس نيرمع رميا قورصومو ىإ مدنم تعم عاحوإ
 د دق كندا مذ حتت اريج كرش يف باسو .ةلب وع تعد قارا يرام نيل ذلذ تردد املا هر نبل عنو عل بنس وما
 ماطر ملا راطلسلا باد اءاجور در انامر١ ةلرسا اهو رن هان و طافرارؤنووأ يذر ىدرساما نيرلسا
 ولنا 0 ءامأو ناطر لالا ايقلا انوا نيوسلا نداجردو 4 جمس والا يداعو تادواو رتااف
 ايزاعيدو ايلصاذ ملح: رسل ريد بص لئلا ىلافد ورتصلا يد ئع باحلي ل نير نع نب عراب ثمحو نايرو

 0 سهل و ورحل دانت داب مندل بحال ام ثريا ملعب يرد لا ذو

 رزمة نيرا ائددابع عل لا 0 بات ماا وع 1 دز درا 7 5 نبولا بشي هرم نال صولا ميسلا عملا اعزما هند يازلا صو ميجلا ءامل
 نم مديري, نيا م» نب مافسسال ريع لعا نفس نيرياس يإ نطمح ١ نر نعديزب نب ناز روم درواد
 4 قيطرلل معد تاكو يرئاولا رع رمةرج د ازسافيولا يلو كما نسير ملا مني ظن يور
 0 1 نومألا مم يدرزسلا هداف :كسرع يراعلا عب ب هاعيؤتساو ورمل ملايزر نب نسل نيرو نع يور
 7 2 + ماسلج  مسرإ] امرشا نب ممل ارمها ربك ب تكدس "نمار رد عرش دازوب اضف

 ”تافؤم كلر مولع تايمأف مونانإ سلجم تنم ىتذ ميال تلذ اطيل يلب لش ىسملو نسلا ثربوح
 رول مال انف معاريف اسري تمول ة يت د نويبعص| ْنملإ تيرحإزسوملارجأ م ارمادا

 ير جمان نهاري ب ننيخ نسل واو اناا هرئاو مارجلاب ينوي ئسلا ثرددانأ فرم يزول
 مهن ميرو م نإ هلأ رخل ةردلا تيررلولا نيمساريتس ب ترفل ن نيدعلاربخ أبي نو نرد هارد نب يسيح نب
 لا نب نضر سونا : ممتعاجربلا بتنا يلب تلا يا ذو اطل يور
 © عشا م مرسوما رانا اهنا ل ثوم مزار زكا مادخل اهزمس رعبا ن نينلاهيبا نب ول شسدحلا

 نمير اسنين لا نم ياش ناسزلاريغز عصالا اركي ةشلا ةسيروبشلاورموهو بتل

 هز ندوه ةطرو نحمل فزب دس مانا زل مابا ار ملغ كور باها إنو
 الل نادل زب فيليب دتالا حزبا ىشساسررم لاو مساوتو ”سنلا نوم امخّرظفللا صوفا

 4 ردع برست مرمفراط عرش نأ تازتيفلقو بان غرباونهراو داون مسوسيمس طوال

 مر مضار راو هورن- نب ماه نع يور مرصين ذازمعا نم عاش رابوعم نب كد اليمستماملا موو

 تا ئنمرلارس ندا نبا معيور طلي ىلص يابلا نع ٌرباورو مبكرا كين نزساو هنو

 يأ نامس تدم . .دجمأو نيرا رث رح "داوم ارم ع يدر تإ ارهلا نإ نع كو 2 كت سو



 رو لااا ومب نرش رس يور سوا لإ نجمساو يدروارراا دلال نب'ناهكسو ىلسا نب كلام نعي 1
 ىذا ثيررذل هيدضوص] وهي لإ تدم مامالا فاح نإ اناظر بيلاف ىصمرلا بونت ةزررو ناخب م

 رز يوريزيرلاود نم يوما رزع يرش ل ما ةذح ضم املا زلازل الوكره
 مشد اسضاؤنلا نع ئدرراالا و مالا 0 اكو رديرللطصاو تويارعلا نعيور رولا روس فرلاسيلا سم
 يلا رزلاردرع نيرو ادد يبس نس تاس نعمل ةرلشساذلا ل ثداط تال غرم
 فر نيل نير يريرتلاريعس ور يقااشلا سرا نيريغخ ير اي طيرك م.م أي:
 يلب باطلا نيزايزحانيىسيفر لود ةريسلا بحاص نرحلا رتل داس نبينا نيزك و اماورلير نب
 هزه نرسلْلا رارااربرشمر ريجملا مانلل و ميلا مكن يرض ةيرئاما صوعر نيسان نم ماه كرد
 يالا زي رب تيم الزل زحل نيرزيرلو ضم دال عزا ل ناو روج مدارج يد زل يلا
 سيور زن مزمجأأ ىادرمل هروسم نب دهسا اناالاة دارس نح ركارغ نم ممارباد ظواالرمل تباع ]انرمذا
 يكيسمي) ووي يرورلا اساع تعمع وعلا نيغتا نب نسما نءنيجا اذا ظف الل يرس كر جاو! انا طظفاحلل
 ضلوا مينلا نيهروبمتملاولدسلا ضيونو نانارزلا ردم ا عراملا و اطوطورقنوسر اقوبايزادإ او انعم ب

 اكمال زي ضلخن ابحنب متاح الاف يرمخن ب اكل ا يعد ناطنل ارعس نا يم نهيورب يزخلا ماحب
 نيذاريس ناقتولاو , ساراس ناطيرزعا ل تام ف رصلأر امر رم نب يسم ريحا مهام ئيئشمملا !ذاول نم
 ليعزتمجوإد ينال إب رم ابرج /روسولاو روت رنا مع يور رشح نب نه يوري دارطدلعا اه ييزخلا ريد,
 وهنا نع يوريزسسوب ١ يضاولا رتل لد الا تيرا ريس ني زم دازسب تامر نيم اكوز زول يروه ب
 رخو اب نيكد دانررم هيريزرر نامداروس ئرصرأو يردن اب نساعد اشار بحس ئ ىو زل نب
 بار يالا ناري وباو رمل ميعارباو نفس نب بوفجيو ميز الا ماهولا ورتب جف: لع زحل للا هاتن ناو
 نوع ثيرح ضربا بولا نرجع نمهاربتس ام موعاربا جنا ولارو ىل اول لهما ب اوإسدأل نع ثيرج نعرمأ وبر ءاص
 ارميا راند را رنس :نايرريشس ف ثامو مجرد كرا وفلان رسزرربحو للتي طلو يرأدمث أم
 نورا نرنغ اع يدر ير درلا ريم نب رماسو درع نب ومرح نع ثرد كلئرح بقلم يورنا رجلا راددلا مدح
 ا يرطنلا ميطابا سد ارنج زا نم يلا دارس نور عمسا اع)رس يريح نريفوابرباو نر الرع ابولع
 در نسل نزيحاد 3 ملا سارولا انازو ا رلعملا ايرئز نب امو يرورلا ضلذ ثم ميلا و يايرملارممني ورطحدو
 رقلا طاذلل بدك بارع ثييد احا هرم ناك زحل اريج ئر غلاف تااعلا نبزمسالاوبإ مع يور غوعلار بلي
 :لضفلا ذكي ناشمالا ناالاسالا )يجن اك ال.كللؤرهش مسحاالو تومينإإ داش اطيل مم ناكرتا لا

 فينا ريكامرم جسد اكوريرسز عا را ا« يزحلا بيدج ريع الا اولا ىلإ يزهو
 إب ردس مما اث زال ير ىلا ني مسابح نرحتزععجواو ما ذنعلولا ميرتمو تاند
 ظدحا نمناكوروس نرعزاو حسع نب ناوؤسدو مماسا اياورت نب رهارعد مار ابنك »د يريم نبذه ارمر

 يعارإد ني ذاب بوددنو زارا ماحولو مصل ير احنا لجمسا نيريعرثع يدر ثياب ملأ زبال سانا

١ 

 ى < ٠١ ٠ ”ارعإة ىلءحلاروسا نيئيسللدرماص ذرب يىيكد يزغ الاريمت ربو. *نعالاربتواو يل

 ْ لات تال نم انموؤ تي سان تيملالفماكرطابا نع فاث نع معزي ثيرح تنك فا از ذع ئرحا ن

 ظ
 ياش



 ,داكو ةدزنا و زسساديزلا تيب مروب بيز ها نم يملا ريان«. عرهجأ اروع ممهزلب جر رولا ميا ناو ىلاغلا
 رولا !!ذشيالرايش ناونس ل ر مخول ناو ططاخل مهزز شوا ايلا يلا سلام سيرا شلاح
 اهل «ناطشا 6 مري طيرشولا فاذاتمالا سلعو قاعد ردح و ظانمرظانس .تدارذاو منعاىلا فازة ضالاو

 هراد فان د 0 د ذو ترجل ماتا رسل نسر م وجع كلل رعد ةوراو

 جفليانب : يمئلرعنلا هاريس نن ردا ريدش ره زوما نيمدج در صمد وو 5و ىإاداطاوهومه دراي اقلع
 ؟ايتحا ملأ 567 يحد زنبور سماانلا نسحسوم ٠ ساكو سنرلا نب ىسايراارولاسني ]هلا نم

 ا فلا نددت بريك سلا اياو مهرح نب عيعتا ني «زهتركابا همسريتحال الكاك هزل د ةعرلاو
 مايرحم تتجمل نسدلل نيزسوفلا اذول هلااياد تيري نجرهمأ وراد هر توطلا ضد زيلع نزيل لع

 ا ىفتادو ةاوفجرخأ راع وهم مدا مكية ؤزاصق رو ظفالل هادا 07 ءارفدرعسب

 3 رعقبلا مسقلاوناو رااخرووتسسون) ىشيرلا ناكر -3 ل ئدلل ةيرحاركوب يطاق ملس فصو س عال

 ا ناو لالا اهوار نري خلدا عيسرولا ير عأ 2 ييمارمتادو «نتملا نب ميار ١ رولا ارم

 رسيرربعولا اخ رلم يم شرس يلا اوريافلارل هزجو مئاذاو قل هدا مما اولا 9

 0 ظل: مرمي الجو وبار يرتدو ةطومل ارامل عفو ماعم و ماب عرتاتس تاع خنفر كرف اوقف

 ردارراولا للا عجول ايبا ريشفادروبرشللاو اهدا ءزغتم يرحإ يضددارحي ثنيه مع زو دل 53
 0 ن نايزرملا ن تلح ترامب يربو مها ناجرملا معارج اووإ مع يور رمد 3 نيدطتتلا راعزلا

 الور مقاس عنع بل ذم نار با ياا ةدولرخبب اهصوم نكسي زال يلو اوما ولا يرجالا
 ىلا نط كم اور نردارلاو ىرإ الا يرسشا دإ نزيع تعا ثرح زيملا مويا خل انتدلا سحاصإمولا 1

 ركود ار مربح نرد ظذامل يرعابرجاوإ) دع يور داما وعدم ئرهلو ربحي ئرجاو ايثرلا

 0 5 , كانرزلا د نيؤلخنرعا مهلازم ترودو مي لو عسسل رادسب يق موو يش 0! بول نيتعجول و يرانالا نبا,

 لاوس وأ نب مسا زيلم نا“ .تااورو يئاطترلوراشسو بورا ىحاصرصإلا ناو نلح نيريغوحا ىلوهلا

 مدوبحنب سهلا نير وطول مش ٠ ةيرح تر يو راسل !اريدس ىناوأ اشرلا ىلإ نيركم رهط ئرهعأو قارولا

 افراعاطساؤارهاش ناكو ]جفا زها نس يلو لاس نب نالس جو ضاره اوباو ميايلورشع انس تا

 اطئاني دن اوريلا تنل |وحجلايىشيعبومد ىلإ اند معيرملا بنو ىراصنالا 6

 © ارجو دلو مطويتملا ءانلل ننوكسد يملا ع ديلا غرو ريض راذلو |بمايرشا

 را رالاهب هيلة رادؤخادرارزس . عارم عاسلا يف ىلاو نافعولا مل ميق ماكي : ضي ومورلاولا مشل زم كاز

 داردبزما نم ىرؤلا ضعح نيزضنلا نبناكعانسا باهولاري ةانلاوناورها ءمرهلاووا ٌمبشلا كزيجروبهشلاو

 7 مو زنسر رثدالو تناك باعولاري )فا اولااماو دارؤسريرملا بارطلاريغ نينه ىجرجتولا كيلا

 5 نب زامل ورجل داخل درك لان جرجا يراد طنسنم بير تابو

 قى ا اعمقانر نرذل ئ 4 دز معا زعاضد نم نلدركو در ىلا .ةبشعلا عر ميدل عرحأ يف طدواوا

 هديك ريجلا افلو هياكل ارذملا زءاصت نامل تالق لح اب ٌدربو ئيرسا

 ”(رلاؤيرلا د قارحم نرساريعنيدواد نزعمسا فإرل مساوعو نارحبرلا ميسلا نص فاثلا اهزحا غو فلالا



 ف ئركأ نا ماهسضجو تس نسير يخف و كدا نس دلو تن اكو رجلا ر يمحي بلاطونلو «راش الارحا نب
 مالتي مهلاضاغاو ريغ مهيب ةويشلا ةاغ نع معورتسامالا نسر وناضو ٌمسملا اص لس عمم اكروبطلا

 الماني ىلإ روهنملافعجٍفار رع نم هراظتساريع مزد باعوا نب ل نب نسدلل ني هاربع نزين (وزح نور ظنت
 وو شمول: اوم اهلل رمل طف
 فول اب مااؤ باتل نرقلا وسل مذال رخل مهل يتيسر كالا نسةفياطإل بلا ةلمهرارلااهزخ]
 طال دانلاورمحئيرلسملا نممزدلاعذأ وعز منال ةلئزب: مجد قطعا لبابا مكاو ريل مهي

 ياللا نسا او ضفاورل امه نحل يول قرر كمر اجلا اك حباد مها قع يف ا.تو صا
 يرأس .رايلمبإل اني وحلا مارد نأ ملوش ءارسا يف بسلا ءارجاز اكل باورلا نماؤن اكو اهعر

 ةزاكزبملاب مدل دادس ال اواتف هوما ليلا كزلا ملا نم مهد السا يلع ناكاوركؤتن سلف

 يل زلال ذو سوجلا ماسالا نلددا فارم يفاعزمادودن حدرلع مهيار شسإيداتزانتجنلأو دوو
 ىئلقراباو طحاذ بزعبو ينو برشخل داعم ئزللا رجلا كلذ ١ دس موف نردجلاةداعونااةدرارما
 2 و دومدملا ادلب زالت نعي امل ترشد ارذس بان ميد لعشر
 كيو ملا شنلادارج) حج مسا نهد رويل ةبشلا هزه تطول الا اهزحا ذي يالا متد لجل رو
 رمت ارجتنزماريغو و داللاو فورعسزلالاوةةطل لاب زيدويحلا تو ملعلاي فورم وص وري ريدر يملا
 لبرو 'يريخاب ئسملل نرجو ي) نح يورنااجيزصا نس ناك را ل لزدلا يدوم سلذم نروح نب
 مبابابتلخ رص اس دوت ميعاربأ احل اريح لع ئسالوبإو سالوع مس يف قولو ةرطسا يرتنملا
 يدويا دواي مدارج اب بام يدار واد الذل هك نوعيسزما ةركعا ناكيدويلا باليت
 نئزممسا نارتو بوت نيزهغ زيردباريعد قاهر وكل نيزعمحاباو «.اذخ يلع كلاس |رنم عيار ايزل نم
 اراب هصعو تيرا ماما ىدورطل نركوردااقخ ين انلاذ هر انذ اهل اربعون نم ممر اصفار
 لما نمالوعر كافر اعدرو مام مافاد قاوعلا سرا من و ملص اففَسروب اسيل درو اماما اء

 اير نما نيس ئواع ئرعروسواو ردافوب تناول تفلعار مم منسف صول راذج ارو
 ليا موس رايدر بكة مسلا نسح هبطنا يطل قطاف ن اكازع لعسولاو ب نج نكسإي اهلاطلا يوري رد

 اطقلا فور اكو اسم تعمم اعرطو ضاطسلا ربحا نيرو نيروصنسز هلا باو ظذ اف حول ىلع منسم
 جاز لزاما اعزخا و نهب نم زكا ولدا لو يحل يدل ملس اضم رلو نب نر
 امي ير احن فويل بوم نيرجا طمريش نب نسم نيرو هجروا و ميومعت هور يلا ديشلا نصواولا

 ياو انسحختلارورد انوع إو يولاربخ نيدهاربع شيلا نع شرح بلا نكسداذي عا
 انبي زير اج نسدلولا منها نياو يرهتلا ىلح نفيس كل اريحا تالا نع ايدر يرتللرص جيزي يوم نري
 رطل نول دكا ثلا ءدلا: به للا زال افلا زتركذ ىن نفل ىومحلا ةيوبحت نسم
 لع طربا ني مهاب دح نبه ئرج) نيكل اتم مذ محلا مي ةنرولاسننوتكت دوو مكن ةيشعلا
  ةالورلا كلا ندير فاو بيدح طرجخإس يل ءنعاجن ءردودارقب مم الدح مف تاكروج اي زها نيربحلا مع

 وعزل ماو نعوم عوج رنا مس رو دوال اوال هلا داو
| 



 ه5 كعةيرنملا ماللاو رطل راجل ,هلا نوفا ىذوعلا و هانرك ا و ةدانكو تباثد هان نعاتورب

 يف اكل زادوا لافت ركل طاسنلا ير صمر اد نس لب وتلا بتل
 اعيقفي ناكو رثفلا ى عيد ةيررتكسالاب طمووطلاريلولا نر يعر كم إميظفلا لع رقت بسلا ئسحاالضاخ
 نرثي اللا هرحو زامل اهلا هتناثلا ذو مله كذاب |رهسألأ مرام نرتس ة نوم
 ر اهورولابب باختلفيقد أر ..نلا نمزج لال هزم ذو نيالا نب ةدحويزاوقلامابلا
 رابريلا نسما نوهت رحادر خول مسالا يندد زم اجابام نارا نم يلي يفةيعدزيرمالا
 دايز ىرمم رمش نيج هطول نع كدر ييدالريل نسم نري عرص اطول هروب اب هرصع ثيرعخي واو
 يلايلمو عسترمنس هوب مب ثعدو دا اير نلقي ميورش سرها سمعا ذه درغواو

 هبال ةرنورلا عر مكرم الو هتكأو يدرويدإلا يقام نر اإل يمض نإ
 ىو يزانجت صو مس عورمتسزم مرن اف طّونو ةرشعلا نسح ناكو ّنيرص انا وص اظذ الأ هارمع

 لذ يراراريلاريعد نسف نريخ ماطر ا درا ريك ة رص اهلا ةربشمؤي دول سوبا ذاسالا لع
 ئاعمو بالا دف اهرمم ناو تاقثلا ميثم ارب امان كاكلاذد يانا ظفاخل سارعو[

 ”امداوا ناكو يرهلا دوبل ررماحو يارا للا نحل رلعو يسلا ضسروب نيريح| يول اسيين مهسانارتلا
 ارا درلاط فا نب حيو اكردرلا رم ساايعلاو ىناوصلا نييسا نروخ قارلاب عمسو مدس ميس
 اطالع او قولا نركب لا ردع يور ) هدالا مع شيره بكد اكو ةئكتايو نيوبس رثنس ابرام
 ب تهم درسا | هل ورا ثم تعمد ريس نزيك يلا ضلتخارذو ادني اشي درمس ئرقزريعو

 ائق ا نيدمتر كون اكو ريلامل ال تا ركل يبس تدوزح يك ثيرح موشي نع ضيرحل و لع
 ؟مهشنس ىلوالا ىداجو طولو يداداريخا اطر ها رلاالا ابذ عجيب ال يللا نمشي كش ذا رمينخ

 يعور اززسو زير رواش عمم كروب أشالا اكداياريثل نسل نيلضنلا ئاوس اعلا ذشلاواو
 نيرا .تكو عيفد كر ورارمخاب سا لاو للا ني نيرعرك ادازذييو يلا طل نسال نب
 ” كر ايري دز نررمساو صفخيإ ننزمحا ىلعوراو مس مرمشس مرحلا يف طلو نكرلاب كارلا ماجوبإ

 ليخيروخو يلا هسا مصاع نم ماسسلطريع يربو ارد نيدرطد محار نب ئختارولا فيم موس !كروب كمل
 انديطايلا لع زيرهدو خياًلارد ريع نيراوس ةرجيلايو كودو يوس ايمعاراو رم اجرح دازذبو
 ازال فعوإ لع كدر مادا فإن دج يرحمو بيدش يمل اجلب دادلا ترحم بيلا
 كلو مم ةرارز نيرو ميهوب نب نيا تال ناكرز مرا نيمار نزيد يئاماح نياق
 وا نادرا دازس ناكايرواسبلا يداداريجلا لطتلا نرمي نشل او ريس نيرسسسو يرحا

 لل يرع ره ولاد يلعممالاركينإ نم يور يقشمرلا لاس دهاريع نع اكورب تاما عيونا سعت
 ه لاو عّراملارارلا اهزما غو ةدرشلا مئارتطاءال وذيل مورو مهم ررنس إل ناسيه ثادو

 مشل نيرو نبز نسم روش رص ان نب لع علو ريلا بسنألاو بلاطو نس نامل وبا ئذيقنمل نير
 ليش ارون لها نس كرها بل اطولإ نبيلعئا :يطنمللا يروج ئيزيدج ثرساربع نيزعمج ترداوبع ايريغا
 رئارلاوا مخ ىف يدر هرتز يرهوفل زعزع نسف ان ريخابا وعم باسل اينو مركلأ نكس نابو تبل باب



0 

0 
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 قرر ايرملاو هع سفرا ريع يور يكركلا سمول اجدهؤو ماا يحإ نشيرفملو يوما يسوم رجا هفرورر
 رو جيد كابصالا درسا يرحل ميفيوإد كاذاش نوفعوازل زر رملا اجولعد داصلا نسو:رجلا نيرهمد
 نكح تابلوه إرباك قو كاز, مهرس كي درس ثيمداحلا ميكا نكسر يف اعرب
 ماتاخ ,يديذجب ةرحلاو ابن بكي الزج ميلا ةمجتطح بحمل تايحالذ ةءام ليزا ذم ملا 5
 هو مهلا يال نس يقم طهر فجر ةواهسكو نيل او تي ةردلا تزخاو رجول
 لهوا ذا يح املاء دل دوكسر ميلا مب يظوطسملا ؟0هكرسو حالو تلا مجارتسزحإلا
 لاش نيرم يلعب يإ نيرضد ميلا ةيشلا يبرود ميلا تنل رج مسا معو ذوفتولا بشل نعمل

 نيالا ربع يابا عمم داؤ ادع ىطاص نسو انور لا داثما نم ناك قساير مل هم نوف دل ظوذحم

 بسر ووملا اقدم نوحي نيريغ نت مهارز قح واد سو تنس يقل يزف تامو يتم ضلخاج
 يلو اسلا نيا نري ساو ابو زيزح نب قنا نزيل عجبرو ابني دل نسال الل
 نيش ظونححلا قمساما اذ يرش هدو ظداحلل سارعو لش سمار أو بعرس الإ
 عبي كرلوصاعمتزحا يفرج ضرعو ةراعلاو ريفا رحل ناكو شوز ورع اهع ميزي تانريبلالها
 نيرول ني فعزسفلووإو مس نينو عش نباومو مدا ةنيزوال جئيرش ف يور شانعمذ هاهعارلو
 يرارللربوس جرجا عجب عصخرب ريرسعن ميسومهو مجرمي بشن رولا باهل نم ىظزم دل لدهن ناطومسم
 رج عراداظنا رع انج يرسخ يف و مساكهر ضع كزورملا ونس نيريحاو انابح نب ماهر سيرمعو
 نول مبشلا نه مل اعنا ٍفو قومك فارم شو مما اهل ذو ميلا ضم ري كمل [جاشلاو دعس
 و العدرا ثا اوكا نبمهزرس يروا يدان نسارور جنا وصرنح رول نستنياط رمد كوالا
 لا نيرل: لمع اكوزجم ىلا شعل فن ئمواو اكو زيلا كذب ثووملا يلدا ومقر نص وفر حو يدارلا
 وةورشلا الاول امل ميل ماعب رمل كلا كلؤرز ورازمل ريا سساشاقرجي لد بذلئلازماركت
 رعايا يرارارسالا تعنت ولعن نسل لمس واوهو ..* ةشلا وعول كزحا
 نين فحمل ا كما كارشسم يجنب يلع نسم ادراج يلح يداش نريغ سور سانا انتسا
 سابو يريد ريحا نب نسم نيرا رولا سيو رازبلا ادام نجل نم نسم يف تيار ياهل يرعب
 رمدايعؤلوإ اها يور الاكس احو ينحل يبو نير هال نيرا ذايايوزهربدلا تسون
 .الزحؤ زف الو سس سلس بيد رض عدلواردللو تناك هاوس نعام و يرادازعظملا سلا نب

 منذ مخيلة نع اهرسكو ماللرير سدا. احل ذو ملا جرحا كل اراد يوب
 رج ماددلا راك زهسر 'رهكرلع يدر ةيرتعنع يدرس يملا تلصلا ىرعح ريا باشنلابرورغملاو
 داللأو ملام نب لاشريك يور نوُلازمازب هدارع مقرا تريز نكاكورم يلدا يشن نر ماكو ناجح

 ريلغراعرصاشم تانث نعرركم لاب رق تاشإلا ثبرحر شيال ام تاقثلا نع يدون اهلاص نيش ناك

 ولابد نيني معو ثيررح كنيس نس للف ىشم اذ ل رع ةوثلاب نا اك اصلا

 جانسو يزوعلا]ةدزالاف من نسينا يشعل يضر افيد وهرفلا فا دلااخناراف ذوعنيرلوم يوزر
 اعدم ٍ بوصسداكط ريل ا دامس ترزصذ نمل هتوو اناا يلا ] اقدانم نسر



 تاكو يللا ةورص طهاض ظفاحرساو ىاكر تلق خت ملذ كلل اماما كلوعو تا لذ بيدح نبى دي
 5 ماه فيلا ب عرمشس زجل ىو يار مرسم كيو ورابجإلا و باشا افحا وه ناكورشم معا بوقجي

 ناثس نب مالو هورملا نيزلس ينإ ىلا ملا هله ىلا اهزحا اد ةدرشلل ةرديولا ءابلاو زجوشلا ةلوملا ءاذلو

 "در قبلا زعل نال زلس نب اهاس نب ذل ابا صطخ ناو مصاعولإ بارع يدر د ثلح ىيزهلا نمل نب
 + 15مل كتي ردويحملا متو دهون معو م در بلا نسل م لوو ينم
 ردقاماو ميل سشنملا لحل مماهعو بوبحملا مينلا نهوارلا صد يالا ءاباصزحا يو ةدحوملاء الا ضو زطولم الل
 رميت رجشول ممل همايلل باك مور ورمصا سرح لا يفوبحلا بودحن رجا تيرم جساجلاو ملا اهب
 م 0 هركذ ”ملجيرلا تم اكريلاو كاسارنر الانس ةويئلا )ها :ط دولا ناك كزورلا رفيف م اهفاوإ

 زو ةروصم مامسحاد ثارحالا أوم تمار نس فرط وعد ريدا ىرب يبيض رجغأبا تيارذ ورم تاخد يوان
 ىلا فرط ادر متو اهير واح ادم اندجتد مسولالاعم انحرحو انزع ثدحو ثقوب اشي انيلع مدفن

 مم نطرح مالا منسف لاو ورمل ثفزعتاو تدحو مسوملا ريد انزع ماق اذ 4 نس انلا فرعا ين اسازد
 0 اميوؤو نم يشأ مطولا ءاتلا لد زطوملا ماهل ن كسو مالا مد بتاج زال سررعو ا لهلعدد ةر

 ولولا نع شدو قورعملاب سانلارهأي كاومعو باّسحالا ]عر ريشلا عله دعا وب مطوتنملا اغلا هزاز

 .ايولسشزلارح ين ادرولادجا ىلإ ال باوهو يداحلا مثالا نب ىرجب نب نحمل نريعرسارسوو بشل ب
 ايوه رضنولا ماطواجاانعزما ع بسشدلا تحرمالا كازبح نيررحا ثيريح) صنعوب| ميقنلا سو راها

 ىاردلاو مانلاب شكر ول ةرمار اك بسحم ناكرورواراني شكو جو فنص بسلا برحئرهحا يري

 يلم جلا لهما نب نيسدللو وكلا "مدح اب سس املا ىلإ عبور نفتم هد اكو ثيردلل بلطم ىدو امك ثس نم

 برها بر صح ينإو رشم نب سل برب ار زهع يلو رشا وهج اره انجري
 كيواس ناسارحو ىاوعلاو مالالعا نس عدلي ءاجو وهلال بج نرغ ترم زرحالا ىنأو ىرهومل ىلع

 , طامي تامدعوو ظرصلا ميار نير اركءواو اظن ابدا يلا جريح اد بتردالارعسوب ع تذرزلا

 اكورخو رولا باب ضووملا بسشحلا يسوم يرش خم نجاسهلا رين نيسممل ا يفع نيرجحا نسفلو او را
 ار ولاولول نب نسمي ممم امشاو ثيردل سد اررؤصح 5 زاك رثبك ف درة ندر ذيع سومو دانا
 نبزرسول و نيا ئتمسإ او ري زفعح اج هيرو يرعزللطالا ابو تاذاس ارم وزعم رينو
 مل زالو كاكو بيف ثلاث ئيراح نبدمحاركو مثع ينور معيد يريردلايركذ نتا فاعلا سارفلاوج
 0 رزشلفلا مثلا يو مما رولا كوكس مال ىلإ سحلل دكد/ مس اروال هييرريتمو سامو ملوك مس
 ةورح نر امولل نذل ءءاطق بش يللا نش بيدج نية ةءاضتا سوهو )ملا لا ةيشلا لس مالا اعضأ
 يري ب رزه اب طوخ نيركم نير نك يره دبع نب بامحنب «رع ني طف ننصح ثرفلا زلط اه ارغات,

 8 وك مل تب يرحل لمان ناك اق ني احلا نآواحام باعن نب ردا بون ع ْ
 سجل نرجس زينل زهك عدلا زهيطصا م مهلا زينا نه يل اهزحا يو دازارسكوزاولالل
 جرجا ريع حاف ةرحل ناكدازيا عازم محلا جاي هولا بنما يلا هصولل نإايداخا
 نبدا امدعيزعو يزرلازعمسا لاو يرملا ميلا نمجعارإو عابطلا نب فسوي يرحخذم تيد يريطلا



 نئيزيوهسا ايبريخ وزعم نب مسقل برمج نيرو نسللوار ىرح بايؤريقم سدد وك ؟ «2نسرخالا

 ايار طصلاريغثي] صوسا يفحادا ميسالصاذلريخاكدردص من ثاك يل داحلا خاب فررعملا يذلا نابا

 9 نسل طري اءاد رهان ارحاولا ريع نجريغ عاناور ايلا ناس جره كاداز قل املا ثم نيحإ نب
 ورم تعيس رين سلجم تصح ميل ندا دارجيالطو كانا نامل سيلك هك شاقل
 ونارملا ظفحر ص اثنا ىقد انرلا عملا فس اححلا نبا ئطقرارلا نسل هال انو يشم منع كرؤغ) دحبي

 وراشد ملا علو ثيردلل تنك يفد اخلا سصّرم لع تلا يردد درو اساسحو نيبال
 ليؤكموواورةياجنراو عبس نس به ذي تامو بيطنفلا مدام (رتلس علوم موكأريخدادإب نم يرن

 عير حرار ولع ثم ماسالا نباب فرعي يما حلا يلا ول ب ملا نب نلمس نيل يس نيب لع نب
 ذايرهلارفعجي رومغابرصتقلا نيرا هرامالا لع اجلها و يرهملا يفد سلو ةبيش ىلإ نجتناهنع نيريحم
 نبا ةادملاو ناطر ارا نسل منع درر ا ثبريها ردع جريحا و يدردحلا كلا نيضلا اب ف سوي ثينيحاو
 ملا م عانس نشل تامو الا نسل ذا نامجدالا مضدوبو يوفر دب نسوا اير
 اب متل نمل نرمث عكار مفلاواد كاز نينا. تد اكول صراف يلإ زم
 نيرا عمس دل ىلا يلا نيس ل ؤحاوهو طادصز سر 'عيش دار طي لا ذس يسال

 نيام نيرا رع رصتعح اباو نط رلارغ نج يلح نسل اد وكسلارع نب يلع نسهلاباو هادا
 ملعانلاو افاد نخل يغ زيزي زعل )ريع رجتؤل او بيلظلل تم م نب يلخ اج ريحاركولإ منم عمسس متقبطو

 ً مهرتبز اجاب اشا ىلع تارقرتكمك# هزاجا لع يراصضمالا لاربع نيريغركم انضمت تاكو هاقتدو

 نعزرع يشمل ةرجولا وابل اهزحاؤ. و زلمملا راف سكو ممل ممن بحقل لرؤس عك ا[ / مفس الذ مارب 0

 لا مانم ناكل اذ ممالك رو اليو نسم وا .قو ؤرصلا بهما ةزيحتب نلمس متلو بتل
 ىلإ نك مدارج نب هوما ة د زمزم نهسالاقذ ىلا نيجزلاربحو) هر آبل وفل دال نم
 سحلب محلا لكتب واكو سورمود ما نلاريحا اد باتل ىلع جريش عمسلا برس بحت جلا
 عايشة يقل رن ايبا بيسب بازلكأ نونمس رشفن مدر زمر مد تاو قارلاماك ثمار اركوموهو مالك

 قو بانك نؤمس مسخن يعش تءاساعر لور فقعاذ تش نيف تلون يل سياق
 رح نزالاد نادال بؤذردرملا ابار رفا طسا )الوب انو زهر ةيامسخراللو مدل
 م اخيعرب كا ذمار كاك كويمسرتشاو نيلسجحلاب نيسملا تيل دولمل نوب ئس نيع ترياذاو

 سسارخلا)'هنلاوبارا زل نو انبانعب اجيعنلا ةرطخ كلر برك نم ترطخااؤ انداسنو يرلتلل ىعرير حلاو
 اكو ناوصلا ب لس زنماو يطنملا يلو أ مع كور دارذيزصا نس ملل اسوار نب نسدمل طبريا نب
 بي سريع نيالا متلاوباو + م.ةلس ةزالا ابجؤ تاي الا سرارلا نيحلاصلا ولام

 يقابل نعدأرلا اهزحا يل و قرجوملا ةرشملا م الاوتلمملا مال ذو ميلا ب يكرم افحللا روباسين زعل نم ه

 دنهل نيربع ع يور ىاللاربغ انس ماثص نع ثرحر هلا نيك حاص يربحلا بيسح نريغوصد مج نك

 لالة رسما مسا اسح نالاقدو ساو زياثوم بودل امخاو بنهب الا ناكو يركتلا].عمساوااو رن اوع
 دلع ورش ال مراو وهو ما بيدعرملا 5 اكمحاص بيدح ريغ اهلارهاطلاردالاق "و مل ءابساد مهأ



 06 ًاهعردد مليم ءاذلد ميلا عذب قاس ايلا 0 مرلسرمب ةارا الإ هيلع [هيماو اينو تاسرارذم

 ريت يلهو امي !هلزع سال يلبي ماحلالا بلا نع تزللا اهرخا ذو تطول نيسلا م ثلإلا

 نسا ني محم نيسابور نع هريو رءاطد بس زي ىلا ال اذو ةلبر جا ثاللا سر اج ةرزع

 350 ساما ىاكلا تالاذ يبا دريس يدتالررنلا نب ناهنلا وذل وهو ىاكلا از ليش اكذرمن 3

 ه فد كلالارسب ملاو زطإلا ءامل و ميلا منيو ماها اهسو ناكردال انساهددردع ناورغامب
 صا نسر عايل داري بكت اذهو .كملإ لزج س نا ايفا مجخ قاس احلال رسل هذه مازااعطل
 نبا نرريدس نيزهمسا نريخايلعمماانإ نيس سزبعوباو متفاربعولإ مار فلاو ثيرملا
 مهر نإ تاًهلاوحا يلا ىلا نابإ نيرهحم اعز مسا اب مشل ريمع ولا اماذ ىلم هللا نباب طوول يلا
 اناورلروراا بوقعيو يساولا كاذاشس نب نسللو ىاخرلا بوقج ايلظفلاو قأللا نجريغو يفعنجهريط ويس

 ركموأو نيماش نب صطحو او نظرا نساظولاو كازا نيركمولاوزعظملا اسريعرابع ىور للا شحال
 ندر خس تامو مس مرتسؤ رشدالو تداكو اًمدرصرتهن ناكُو نامح ن ماحوإ دارطلا مشفاوإاو ىلإ

 افرداصإطاذ ناك لسا حلا مسا نب نييسحلا ضار عبول) هىحاو نتاشسسب ميخا نسف! د اكو دارطس م موس

 اق وردم نورشع لو ةاطتلا راعرببشو تاشيرش ماو كك رلساو ثيردل عامتلواو افورص ناني
 رازبلا اصلا نب نسفلو يئراورالرجا نب بوههنو يمافرلا مساعإبلو ناطتلا توم زطسسوب عمس رتذوكلأ

 ايؤير بالعمل نررمعو يبل مرملا ريحا سعشالااءاو ىرتتعلا نثملا نيريشو سالفلا لخ اعدرغد

 حلاو درفظملا نريغد ىلإ هلل ئركواو يري رجل انشر رثع يدر ردد ايمو زلال هذه ذم
 اكرررم نمر خولا معك ور نسرحاو نبمصاشس نا صنفت لا د نامؤرارلا ئسلل هاو ىرقملا نبا 04 إو كلارطلا

 تنسو رتدالو تلاكواجد فلا ةرش ع مالا سم جيرضححي اكو وبدلا نير سرع ثرسززيجردعركمولاد
 رجل زيرو ايرجا ئسفللو باو زي لو ئيل زلال عبط ذف تسد نينامو نيثلثو تسوا سلع

 سماح إرع سردرم ناكو يقذاثلا بعزل مرع ئدوجلا ايت ملارحا لام احلا ينحلال حسا نب منقل
 هلدلد رماح فإ مابحإل صر دورنا اع ريفراام مؤولا نسحو اكزلا نم قرر و رففلال عربذ قءارطسالا

 ور ريو يرسلا لإ نب ئسمللالا ومش ذوكألا هوا ولحد دارا قف هلزفظملا نيريخ وبسم ادا نيس
 دوب ئةركيانا قريع لاسو منع تذاع س)واوهو رتل سسردؤف يلا تتخلل انف سيظل رب وا نع

 ةصخإب يرطلا رج طرهخربحالا نس عجا لد نامل يل ىلاونالا ىعرتو كلازب فرت ناكف معامسنم ا
 مدا بواو ءازنسألل سرس تامو ده زمشس الو تناكو طقس مزهر عاطل ئلاسارل
 لإ كو اعلم تناك ال عمايل نجل ال عما ذيرهخ نزع ننس اب مدربع ايدج
 يسرع لنا باكد يطعن كي روزا تنام زاك
 وصلا ب فحابأو انما هساربح نبارك الاسرع نيد وما بو الا دان نيل مسااوراجلا
 راحاو سوه مرنم اضم داو تناكذ يعوشو لاير طعج نيدرعو يزيملارول اج جفتدو
 عسدرلس تامو لع دارتدام ممببال محاراص ال انس كلاذرهدورب مو همس م نسوا أح ثيزحام



 يوما نرد نكسب اكمل يللا وغاب لح نيم كلر ردسولاد يراها ريحا نيكل لزاما
 هةاطاكو يفز لانظ نيرو يراضنالارهلاربارنعانم يور ايرهزلا ميعأرب نر بلاطابإ عمم ماصعش
 ائريع يرشد ئريخ ترمملاربع باطلا واد داوي امدراو نيد مس دورح ىف وو « مرتاس

 نير صفا عمم كراش نراوجو سويا برد نكي اراباسا ام وجل عكس بيردخ نيرج»
 زم عيد مره نيو نيريعس نءارعمسا متلاواو يرمالا لص نيهاربع انرخركالد تايزلارحا

 كلو سبيل راددالو تاكو اوردم ناكر منع تكا ةو ظلال ثباذ نب يلع زييحاوكووبإ
 نلزح ازا هرحا ذو ةوسكأأ ءايلاريرضنو مهبل ذو مهلا ضب لييبا ةياعتراو نيديرا رشا وماج
 نسل وانما اورق شا نيبرحلا سة امج هاكريل ملثم درو كيش مطور يارب سرا لب
 فيرد امس نكد دارسي دوز الا فانور وهو يئابورلا يبتعلاز لا نوصل نها ترهخ ريحا
 ليثاي لل باو ىومنلا نيدم نب نسل برس نب قيعتاد يوهحلا ناسك برجا نرجكأ تولع نسل ول
 لا فاو تلبزلا نب صفح رار طعج رجا نم ميعا بادر زلارعس نيرهخ. يف عواظذا هللا د

 الع رمل يولع يدر عر وزال يحترم إو نبع اشساب صفح يو يواكب فاو كرار
 دان دوم ناجل دوبل نيسمل نكرم يسود :يريحلاب طصوو راهندو ريلع قا اظذا لل بيلظنلا

 طل منا نول اهزحا لووول هجن ايلا مند ميدل نوكسو مل مند ضو نيالا فمز ترك ٠

 نسوا ذرعم ناو زرعلا سوما وفدا ل لاري اذل نسعد ,سيوهفلرضمعو ريل دل مل اذب جاو نس
 ىلا بماي حلا يرزعلا نزف نسدحا وذو رس ةولاهداحلالاهاناباسااولاةورطر جرف امم
 0 ميل اره نول الا روكا الاهزحا ذو تلال مرور دلمماءدل قذو يلا د ورم اجلا راد
 ايدال براهيرطو نم يدرسلل ير هللا فاشل ياهلا بداح نري نم براعم دالدلاو اما براعتا ب للدراما

 "اير ننس يرجاو نرحل ايطار ئ يرمجسا نيفعو ينايزملا نمل نزيه نيزههج نع رح ارب ها م

 نيلاكل ل عدرلاو ضسسمرلور اوصالا املا ناكو يراولل روس ىلإ نب ىرهسأ ثروت نير سارع مع اكورر مجوبو قورملا

 وا مهو ميلاممب يسساجملا مس عةرمنس ةزحألا كد ايحؤ.م ءاجل ل واو مضارلاو :سفيلاو ةيرزملا نه

 هنفلسلا يي نداا) كدر .ضو يبل هللرسا تبث رمل مربع ينال ميشا حزص ةرجوملارايلا اسزحا لو طولا نيا

 ضيرحو نطابلاوره الا ل ةرعلا هرهرلارل مج اجردل غيوم درك رااح اوبس اهرمب اصح تاكو
 هلو وكف كراو نيو ياطلا فورس سرج سساسلاو نع يدر هجر وك كاز ججد تورم أكرر
 كازا نبيل اكو هاما حر زل ةريكتلو رضوا ثس نيالا ينعدرلا» تايد لرصد
 رأوإ تاديللاذورياوعلا نب ترحيل مارس انماهجا لوب باكل ذصولعا تف داهلا ذل تير باتأموي
 اوبال نلمطهالاةو ٌةدحاو دن منمزخا امواركألام ىلخو مضن قنإر ىلا 2نل ثرللاناو تام عري ساحل

 دكار مال لوطن نيد يؤ ح نرحل داك ولم عوائد تفاث ذولا نطل زينا وجات ساناورثبابتلوتم رطل طسو ف ناطلا باي يوس اهلا رمل كبر مقل ريحي دال فوأ شارون ن اكو
 رجوشتح اذنح نرهلا نر مالكم ايشج لكن يسحلا كيرلا وفل يدإارطلل شفا ةو نعدس نال سور

 نتاياارؤس
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 وع نيله نجد نب مهذهلا لكلا نياك يتول انج تماس بن باتكرل يبزملا يوخ نب بيش داطع
 0 ةهرشلا ءافلاركو مينو ملا مب رطل داع يزال ميري يول ةجرتماس قام مزمل نب
 رهجم نب ثيرشمل اج بانح نب سا ىيثامل ولو نمرم نب مهي نم نلجن وهورطجم لا ريشا ناعدإرلا اهرحا و

 مع ئىور كِزع ىجالو ريلع فتحال كالا دا ملسو لرش ىصيبلا نع يوريةسحمل ىزمجلل وه

 0 ريا مهر او دار اهرتحا الو يزحالا ملارسكو ميدل نوكسو ميلا طبر يحل يردلارمل ف! نب نيصح
 ريحا مللساا نابحنب ماحوااةرهعريبا رهسازشردو باطل رم ل ومويجلا مهالدع نب موقد ملزم

 رار خخ لولومئالاةو كاضيررأس د ةالصلا ىلا ةبحا ذا باطنمل نيرمح مارعرمذ خا ناكرال

 رع ةررع ا رمجل مون مزل ىنسأ نب كلا اير سنانلا و ىلسا نب ئللام نع يور ٌءيرص يبإ نع يوري
 0 موشح نم ةلطشللا لع نيتلايملا دارا ارلارسكو زنا نوكسو ميدل وعيا تمرير نجلا نس
 دم ترجا نبدجم مسلاوبا مروبرتملا واصلا رلؤ صال تشن انشءامملع عطب ناوهو باذنلا

 ايمشم نع تبنكرازبلا بو نإ انيسملل نب يلع نهللابا عيسروتس حاس: عش يدار مرنم
 لوس نبزيوس نانعوا رابزهلا ىم عوس /رمنس نود ذوو قرورلا حوبتملاو ا رشنرعارب

 همس اولا ىلإ نع سما لس .ايرحرا 0لّلا نب مسقلاوبارككرراحلا يدارتوبلا مسزربع نع
 0 وللا نسيت بتل ذمه نينؤلا نيس واولاو تنكلامعخلو مملا ا ى نر يطأ يكركأ ىشرو ئ

 يل. + دؤيجلاب بقل زنا يةركألاب ذرجدو ةعصعص نيرماع ئروس ب بدك ةددح فبرح|
 تالاحر وباقد ماو ىراوبلا و ىتحو اي .شاوان ايحا ملقع باهذو نابرص ةْزكو امب دن اههرو

 ردا هزييلاب بت امالي قو رنؤي عرايس لقد مسا ايلوأ نم يدل نزيك :دينهل او حي
 ٠ ائبواولاو ميلا فتن ييحويجللا اهريرال دوسجانم زحاو ازريفب كنج يهو يليملاشح هس 0

 انسب نب نحلل ذيريمتب عسا مددادبع ىلإ زاربحإ ضعبل يقل وعدو احوحت ىنالتيسشلا ذح ريودقل
 و 18 قع نع ترخ ىرشلازها نمن اكأحوجي نام فره رارب زها نم تالوما يجول

 اك لع تنك ب يطال تباث اب لع جرحا كول يعاعلل بوم اهبداربع سال ينإو ير
 ناو يلاما يعيطتلا كلام نمركي يف أو رارطلا ئسدمل بيبح رنع تتنك اكنا فرك اقورص

 رس هزرحالا يد احر تاسو رس وكال ملس نستمتي طيالذف هرل رمىع متلاسو تعاند سك

 0 سرّسو ميهل يد و ميلا م زوجا ىس الإ باب ةريقم و لنبلا نم نفذو وك وسال

 نع يور ز وهلا لمس نب ئسدلل ميلا ةيشلابرورشملاو ىازملا اهزحا ذو ةيوسكلا و اولا
 حالا ردد ريبع تدي كاقلا معاعوز ايف وك يظا ااوككم نبا_لاقر اهي نيس

 © ةركسيلا ةيشملا هزه تاطرملا نيسلا اهرحا ذل و ميدل مند ميلا ةنعب ميس ولا
 د تررلا ازهزصا ثيو نسويجلا برو امطلاذد داوود نم يفزعلا بناجحلاب اندطق ميحاتب
 رسل بيوجلا ملا ادا "يو يي افملا تور ني ىلع ىلا سلاطابا ميم اىلاص يش ناك سدا

 زر وع ور ايوعوبللر روس اء ميعابا ير فلاطابا عما لسا ناكن سلم واو ىرزلا اذهإل



 ير ومات نلت رمح يدري صفح نإ اكدر يلد مقراسومل مراربا يإ ئإ نع بولإ ترمس دع يدرب
 يذلا خيب ةدحاوب رطل اباوزطملا] ال ميدل وكسو ميل عفن اكد اي لرجل مانلرصم»ا
 ىلإ ؤارشلا تفواموب اب تلنزن لة ورعم ةرويبشم كاريه باب فد يعدااب لاحد ىلا مننلا لري لاو

 ميار 250 يبوهلا لسلام نوجا نم ثيواحل طخ م تيتو كاره نس كاس 0
 بقزذ كرردلم ناكنالاغيأكا ماظل نموارلا اهرحاذ و اولا ةحؤفملالارلا ردرذنو مدل عدد
 اىهرشو مهالبع ذك كليرسو ىسأ نب كالا رع يدري ردا درب عرش ظبشلا ةمرورثلادرتالا ديو
 دا دصميلو يزاارلارببح نيرهم نع يدري يدارذب للا !يريمح انه وره ترهتركوا د
 شرع دوا ملط اجر جلل كرجل نياربع نب مسررعزطفلاوا راع موراعيشم
 رجول الام تزل ةماس ناك فسم يرن نمرود ىعو تاور جلل ةيشملا هزه نونا اهيرحا يو 2اوليالارإا
 انااا احا اجرح أكن بار دفس امان لا كارب ناك اورج ادع ازلا بورما كاظمررشلا نرجع
 00 سور وشل طابا نرد دعل جيا ثيررال بزب اك

 لقوم كسؤسنلاادرطا ور نيرحا مملاوا و م حامتسر وس خدر نطججي ذوادبا و
 طجررصلل ىا٠ةسرخللا يبرر ادا فرنقرمد ثرحوزصعلا قيما نرخ روزا وهم ه

 دور مهلا ايا ودارانخي ير نم يد تورم يفلا مشل العزل لالا اهرجدد ميدل كتوكسو يارس

 رياجو يالراولا بيدجح نيج اهريغرلب فاو افون دبسا بوعي ايري نسر يعرمتوإ ملا ل او
 رايد عربإلا نجل ريع نييحاولا رمز دعو در الا ظف ديرما نعيش نم كورد اعاوس
 ماخذ كدر ىدرألا يورهلا هاما اهو تاذاطملاو ثاصاشلا ب كزل ظذادل يرصيلا )ساكو

 يلد هراوإل اا مانس اريك كاكا مسازلاوكجر دعا رح اشر لطر دع نباتي تسل سهما ني
 يفاركر ضراجلا للرصجتال دريل باتا ثم نا ثالاواحع نإ اقف كلاذ ل مات نيعبو نير ثمر

 دب هدو ميلا ضب يعز يحل قير كرار س مهاظف الرمل نزعت ياكل قفار نجلا ٠
 رضدع نال يله كلا وهو ماض نموصو مزمل لأ تسلا نعزإولا ولا اجرحاؤلو ةيرشملا بجلال

 | تاللا بعدني يع >بدرمت نعل تلاوعر ايبحالا درعتد ضراعللا لير مكالوردللو باكل لس داشمالا
 | يلعن ليز. يملأ دان نب نامل ذب كارب او لحزب بلش نب روان, بلك نير ندر 0

 ريل قدوم تب ماع هما رايزحزجر كاكا ذي درتبو د9 ر جوملا الا امجرحا كيو دارلا مذ و مع 17

 ظ 6 نبيا مزم داعي مس مهر ةرماسنؤب رمزيه نهرو سل فم
 الور ملل هيد ملارسلكب يضر يالا جرا ريتفلارساب ميني يرحل ويت خب استعسب د

 | .ةيوصاواب معلا نيزم ا :هار توا وعو يول نتلس نب تموعم عرمكرلا رتل ع حا مماهزحا ذو
 | كوخ ورج اجركم اجر عدلا نب فوع نيل اهب طوس ايري رحال ىلوحاط, بيحس نيراطع ايدمع
 ظ : | مثهرعور نيذيو مسا عتاد اكشيدر احلا يسيح صوعاسلا يرجملا يول نإ ,ةعاسا نم ثيرلل نيايول ئداع
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 ظ
 ظ
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 |. مسقلا انجب نيسمملاو نايرزرملا نم فلمن نيريشو كرولا دامج نب نون نيريخو يريتعإا) لع نب نسل
 | دقتو ىررللا داجاج جيرع نير ترسازن نير سارت ولا هع و يعل حا نيريثد ذوكأ دع 5 ل 0 .٠ 71 5 1 5 35 0 ٠

 ا 0 - -.

 راع



 رح ماخلا ذيطسلف إب ,لرلا نك ناوصاطصا نم يل امبالا يتشاجلا شامخ ؛رهش تب مهلا وع يع
 تاجا ئريخدرمرلا مه يدر نامرلا يلع نبا سزرسع نع اسود ثيدحو نامانأو نيل امصإلا نع

 دمع ورب ناصالمب نمابجإلا بمب شالا وماي ي رج نسااطتلابا يلا يعلو

 نإ نادمسئرما نيه انعورمغداد * ىلارتسلا نع زيجملا نيل هذا ع كلالا ار ميلاد يل خب حا ل نبل ملح جاورها دعويور ننس عسب فاك بوقت إن
 وتلا بطلا نب نسهل» ير عزف طرواو ناطقا يولع تب نسل عمهدإرؤيؤع! نم احلا فورم
 لاو لع وردرولمل نب هتان: بطه نب سري طا نإ قبب اعو ةرورلا قلط ةيريثهو
 ةممنتالاو بعزم رم بتكرتللا بس زض ناكوراغاربككى إو لاخر يلط برمتد اقل ذك
 «سضأ نبا عاود نع ثرح شالا فوود ذازرلا ليما يوعاطب ناةعدراد) مالم منيمملاو
 ليل ءادارسكو يذل منو ميلا هتدررعسججن رازإلا سول رول ير نسفلوا نع كور تالربصلا

 سنن يبرم نيرو اربرح) نسدللولا بتقللا !٠هيروتشاو ربل ارجخخ نيل .ةبشلا كدارلااهرحل ذر ةيرشلا
 نوت نيرالثإ ربع نا نانيربس اب مساح ئرطسح رش اهريعابب سي نيروس نبىلآم نم رم اح تالصلا نب

 5 200 يباباررصلارب عي معامل عيسدازوبز عا ريل باكي
 *ارما نرسوربح مشلارلا نع يدر مترو رافصلإ ريع يؤسس يفعاباو يلومعلل يسم تيدمشم براثا
 اندم هير لا دانت اداكألا ةدريلع قاف قاقرا روحت قاحامأوب ضحضلا ىلا ريش اها لاركرو اكو زعأجو
 وهل وسريع مسلاوإ دحويور خراف. نع ريدي باسل رفا اكل اله
 ميلاف طرب يبإ نعزي زاربع نجله يرجل نيطند نع جر يوإل ثلا باتكب ترحم ليبيا رق دار
 يزف انج لعنه ب نك عوسا يفت ادا لور هزل تيرم بادب نم مؤ كاكو باكل نادر لع تيار

 ماعبراد ىمتنم بجرإل مافوو نا اةنسؤشدالو تاو رانا ورع هدم طيز ودل لل ز ى الع اذ |

 انج ييعاجربغد يونا يعي موساو يفرك لهما م ملا دبع اماهسس نب نهرلار سوري كلورا ودارقبب
 د ناروززيحعا يزيح نع اير. يلع نيرجلو مانملا بلاغ نيريشو يرنطسالا فم انرملو شان لإ
 لو نباح نس ليوالاد اجل تامورتمأ كاكورازملا ههاداشس نرسل نم نسل فعلاد قزنر يرعب كلو

 0 رع : وبا وصلا ليكشرترا ها موب ريل ْ
 0 داب هنو ملا مج يوكتشل بلال زيرحدالوا نمت اكوريؤير سكرت هاك زهالرم أ ماّئاذا ربت ريغ

 ىلبح يرجو ىلا بيرج ني مهزربم نيرة يشلا ةزع دارلا اهزحا يو ةزحلوب ملول روكا اب
 0 سبك بنلا ب كذاك نرسزلا تيودر يقحااىلا كاوزسايروعس نع يدرب برهلا ربحت فيلا زيزلا
 ندوب نم زنون دانا ازا )و ملول ىيسماممفو نمل مؤ داما عرحو ملل ضد ميلان
 نينو عوبإ هوو يسجل اعاولا نيل برحاطاملإ بتال وأر اي. يلم يزف هو تسجيلا مشا
 د يشل قمرا ترحل زيد قدوناداإ هركتد ميل وول علم يس جيل ءرجنإاكوعاطام
 راكبا اذ زلال عا مهاد اهب مااسرذ قالا يه يرداالواطانج يو نمتيؤ صو ىسيإلا ١

 ىبجنر يؤ له زم يسجل ساهر سزرع عر سايعاللاقد رخياثذير نيش الاد تانك مه
 أ
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 دنببرمملا نعثر دررهرلا موهسال نم اى مهن نايم احلل مامأ ناوصارحا نم سويد  نئاب ضورعلا خاوصالا
 ارجل لانو نعت ور ويرملا طاص نيرساريع نب طلاصو لفن نم هدا هلس نب حم ثار مدلاو مالا

 ىلا مايو نيش ارمسؤ ابو قارلا نارها ريع ئرهاريع نب مبَصلاو حامصالا مصاخايربخ 8
 ,يئاتنلا داردل قطع مساويا مز اواو نم يملا :اجوملا وكلا ءانلارب متو ميلا عه
 ئيرهبا ميس فشإها نم يد درشأ ماج ب نادالوا نم املا ثم ايي راح جمد ربع «تريغ وتو م)»

 ركانا ب تاه ول ارش ترلهخاي رهاب ريو سادإو ؟ برابارسالا نما نب فورص]مساياو نهال ارثسم ن اكرمت

 مادا ن درت قاري يس ربيزظلا وا مبا اد نهدو شرار سرب مشل يلوالا راح طرانعب تابعو

 يزا يلا ياهلا ريع هر ريغ ره ربع رصس ىف و.ياابازيسالارحإ نيويور2,دبأ نعذرد بك كيكطقسملا

 يف مئاثوو مغ) نس رتدالو تناكو ظف اذإ يرطغتسلا سايبلاوبإ معيور يدازتبلا ربك ننرمت نراعرز ياو

 03 و معانا خمس املا سيو « |ممرح رنا وع ئره نرحل رسوارخالا ساو هكر منسي اون مش

 07 ايوب نام نزعختسملا ساما يلاقي ذأكو ويراد ا اللا يسام نيدكماباو بهار : 7
 يلا هيراجلا فاكسالال بج همام عدل رحأ نب يلح نيس لإ ذ نب نهرا رسرمتوا و وي ممرمس ةلخإلا

 كلا ببصحلل نا ساجلا يرطفلا ماسه اورباص ايريغ لمت درجابا مهسسىفشنألا ارحلا بسارانوإها ؛ َْ

 0 ويتام يياعاسد طياعصرب سابإل ايس د 500 ريغ نيريرعلار ميزو م مم“ اهرنو

 دئلّشملا ءاثلاو ما عن يماثل اثلاو ١ بيدأد هؤمدأ ريس بسعر نمرشع شااثلا ه

 مي اهل م دوك ريح للم نسال اكو الا لبلاك ازحاذو قومك لاول لارج
 لواط ورضا ساهل در انصذأ اىنخا كلما تام اذاف ملودالج هررودسو مسرح سياسي

 0 كأن :نيوسلا و هرربصت دد اهأ سامير رايرب اس صاقزخ او رمي ::اًيلا زهواعخلا نكعسلإ نال 2

 7 تاانعرارااهزحا د يومألا نيل اهردنو قلالإاهربم ميلا مو ملا تب سال مهن ءاارو 0

 يم ىشاحلا نائب نيروس نس كلام نب مغ نب ثمامصلا نيرس اهيويو يطعم نطور رسام ن

 2 رشا نحمل بلا اهرخا ذو رجلا هيملارسكو ميل هنو
 البار وكس معيش املا رشم وشما منن ةاسربز نبأ ملطسح نب كلاما مراد نب

 يوحؤئريلءايرنرب نب داسلللو نويفارنلا منع 4وررع ىيزيس ىرسازيسمو در 6ذب هزوهم ةغلورب
 رقرا) و ك!مارعل باب اةلارعد بلاط إ جلع نب برهم ناكش ىلا اد نرش اخت ووس 3
 ايانتساما كلان تايسالال واو اليو |رس نافع نم ىلحو منبدؤ سائلا سفردو اليلقألارغلل عذر

 مولا كرز زاحا ىلا وو الس املا يات اود نسوا اديدا امشي ارح فويس كليقعإو المع

 5 يتشايلا باهل وديع قيلحالاو ةهارف ن ئتراحو بال نعو عوسؤ روي ف ناجع زلارشو

 ذل يدري ليلل لع نيرغيلاذ قايد قارس ا ناو ناهز ارسم امزرم تيرس َِك ٍقالاكال ارم انررع 500

 فل لن باطصغص نب نافع مزاد شاع يلد فنا و ةرامالاراد قرع هانم طير اح
 تمهل م مدع, ايضا لع مره د فد ررملا ولأ ملسو مملعس١ اص ينشأ ميم ميدأ نع كرب ( ملا يسال

 ةليطعيو ورسم دام محا ىنلا نعييدرو صبلا نكسرتو كلانؤا كلانرا كلاخا كتخا كانإ ةلماؤ ود



 اطزعاهجانم عرج وهالاروأد بوورت ينم هزيل, عدا ثوثمىلا ميشلا هزمه ثيل ءاننا اهرخا فو فورد

 ءىحاربا نه ثدي ويم نم ملصا| ]يس يئارلاو قوبل ناطملإ رع ئرايز نب هاررع نير مرطم العلا

 7 مسار هريس ا انك يلا 0 .اجريخو يما دورها مارس ريعو مخ

 نع يورب ٌتْويماصا نس ولا 6 ارا نيلصهسا ىفعواو د وللا ناطفلا دإدر نيرس ويه ريغ نيرهعا

 مارثدو ي يرغلا نيم ارا بدخل ولا اعاكور رام معو بلاط ىأ ى سيكو 3 وتاعربرلا ميلا نب ملارب

 نيه كارلو اواو اهو نج هيتشان طول ادا نومها ١ مىكو ىلا ثيوشست مويس
 كرا تاداوسااولا ميلا باشنال ارو ملا زمعجرمساوريدا اعاكؤملا ال مبشلا نهم مإ 0 اللا اصاحا ١ ذو

 دمعملا نع ريغ ] وبما زمعج ج ارع عيساش نري نينيوسلاومدو ريبارسع >يريع رهاولاريع نب ربحا

 روس بلطلإرع نب سس ايوللا ئ يلع ترين ويصمملا رارمع نبا كريري تورع عرش ثيرلا

 زك يحرادش ب يلىور اسرشو بطال اداورملسملا نع هاما وهذ كقنرشا بأ 5 أه ةريفازبرس فلرس

 قووو ممل قزاو ثم زو رسل وصو نار نم نرثملا و جياسلا ليل لإ الا مو انباقرصا لم

 الام انيرش ناكداهيلا نم يالا يلكررلا نمصللربع نيرفعج نإ نحل فو حوا نس نا ضير هش
 هّتدالو تاكو اب داش متم تدمتش هرعو فالعلا نب ليج نبع نسلأنا د١ عمس بالادب 2 درعممل ايلا

 ديب عيسدارنيزما نيكولاي اهلا مدا ىلعزكورملا يرجح ني هيعرمج تعاضخلاو ا ى بالال ةنسز :

 - ف يلعونا مندور امتاهطؤ سو فانسملاروار ينإ سور سركمأداد تاو دلل نبل نا

 - لس فيدل عامل وألا ىلا ن نكمل 0 ميالفو بهزملا زضذالكالا نسحاتفرط هناكذرإ ازملا

 سامبل 7 قللذ نم نك اذرانلالواز راح هلا )ه٠ يو عملا كليا كمو لم ئرشع هاهس

 الر سور معامس اكو نكسادو يسر دس ىاعسوا و سامو شاي تسؤ مرالو كن د اكو عايساإ
 0 عشا ايد نم ءاطوفمملا ءانلا اهرحاوراضوت نس مريس اها هومدملا الا مدملا ماش ف هوما 30

 ذوروريعانس يذورورملا بوم نيرم نرجارتدجو | | وهو ميلا بشلل رجل مساره ورؤيا هزه

 يالا ارملاو مكب رفا سرك ل أكو معامس و .ةسيرملا باط عاصيرح ايلاع ةرجساا ريرسافوص ناك

 و 6 فيظن نياسملا نريخ سبر عارارصب عيسارر ثيرعيو ١ البز فرشدأو م 0 'مويلا كلاردا و

 قئسربو ناعتلانب ريس تريم يسم اّليرلادو ىدارؤلا سريع نت فسوب ئمتنازب عرهشإب

 تيذراذ اسك د غادلا ملا نيرهل ان , لاصروتسس انا ارصمو وارسل زيزعلا وس ١ نس نصل اريس مشل ابا

 ش يدر مثلاطد ىلا هس ئرهل نب انيس ميزربعأب ل تر احا نبارتملس بيطلاا ا

 5 انسان نملاريع)طنلا وار وباين اهعلاريغ نرعاطانبا مشو رولا »رهار مسدلاوإ اونا ناوحالا منع
 مسلوب رما نضل اورغا ولو. مسا نهط ثرح شاذ همز[ يرس فو نا هد حبب
 راقب 3 هر هب احأ منع اك ىرلاب 5 منم عمن يح ير ورسم ان نرصوخحاباو ىدورلا روس ابأ يلام

 ساو هبا وعم ولالا رطل بطلاوا و رياوستو مس مدس د» علاررع ليل اون: واذ نازك

 ةوراك4 همس نا اووقدالو تاكو انا نالكأل قا كس ثيدحل, لع تاز ىرورشللا ١ 52 ظ

 كاما بئس رغب وعأرب د نارمعد نكدورذنلا .ايزمو عءومم مهسزولا هير ناكل زيتا ١
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 بحاصر لولا نيدمحا يره راو دل بطلا سيان بف '.يرجاركووإ نعوكور هول ايرهاطام عجم
 اولا ةريقم نفط ىرمصلا رساررسولا تالا يلح يجو هه مس رمش زعالا عييرر سو داري تأسو قيما

 ىلإ رحومو كسلا ريشا ةزهذاكلا اهيا خو نيابي نع زاووطنللا ءانلا نوكسد ميلا عم ءاتلا ©

 مو جحر كا رددوا ب مها نيملحلا نمور هل كل هيواسشلا فس مهر برع ارجع
 ايل نم هو رند يرحوول ثيللا رهو ةيدلن ريع طساربعو يئارعلا ليغ طزسسج عيدا ل
 اهذازو ىيطتسسم ايوو نس :يوونلل د الا و ميا مجد ىسملارواسي نسريطا ل ادوظف ال سارزسولا

 راو نيل تدرتلارع الا يضل ريصلطربع نع تنم نب نسل برجا بيلا يبإل ةسملا عزه ةزديملا ابل
 للطرد ندا رع نيسحكول عزل يعدل مو اقاو بيلا «يح اهو زيدل مخمل زيكو ماشا ثنورذوأا
 فاول بوطا وصد سدبحو ئتوعرلا و بزكلاب مالها ميلهررش نا لِ يولعنلا يئلسري ذات م ةوبلا
 راو ول ىلإ عيحاويحازلد ةوامسلا يداي يل انيثايلو امو ىلا و دولاب ميل علوّسأو بيتس تزيل نع
 ةسحو بوقلا)د اش ساق مدعو تاكو بلك نمريلا وجا ناك م درو موساو مطاوخ مرسلا ]نم

 اليسابلهرررشا ورظيتو ,لع شلو مانئسساف ورخا ئللس ىح فلس اور اخ. وطارصد نيملا

 ريدك يدا ولارعإ)هرذ ناكوزات مطاد مسد واهدالو ملم ساد ناو السلا لل متجدو عدا ام

 زاك نام امنلاوزمللاوراورلا كللفلاور اسما منخل ارنس| روس معد يسارا معلنا نارق لأ
 . ممل بلسملل رم نر قلم مماقرس١ ناذ ىلا نم كلض ناك نيرا نققاو قلئلس راع ضم اطخا

 لدلانس لع ضمإلو نإ ملوحال ول فذ هلا ةردم اح يفإ ني ىفشولإ لاو مليوط صولا ةرمطدس نعل ضو
 رافسالهوا هاوار كررتسملا كل انيك نياكرشملا نع ضرع اورماؤد ابي عدصاف لات مسلوق ذم مال خ |
 لسا امكرا درسا طاناوهو ملاقرعشلا نم تيل نمل ملت يناشد ناكل بتشموا ايزو حا ضملا
 حرت ارح سوسو ىاقدو سال مايا ملرظنو ريبرعلاملعو بالا بلطرم ناكودونإ ماصك

 دييجوووملا دارت سل نار يدالا يل صتأو رتشو ايعشمالعو موصعإسا اند نا تلارياذلا ضل
 نير ام نم كاع ماناووو دال زل اكأج زير عميل يضم خي مجيرم لولا )اكو يلا ها لورا
 يعز كولارسسلا ناك ععنس ناوير ملع ىزنو بدالازها اهكنسلاجوراردب إذدو قارفلا درو درهم

 رجب رب وإنا زهاب ورا اولي يسود ينل تاب كربلا يلا يجي
 ناكر الادب نيطسشيردد أنجل سيداملا نإ بارعإلا بك بدالاو 5 انو لدم لمهألو نإ

 اذإ اا اند نسريلح ناتو يتارولا ماس نساكاو همدالاو ملدالزعا عزلذ ةالاد ماكل لةرق

 ًالصابسملاو بشلا ميه ساره ماو ايطعح يملارلاو ناكر ةرفنم اظطحرثرو ىلذ ؤرطن
 بشناومو ىرذرو يداولا ىوطا وز اسلا ظضحازحد اناا اقذرّشس نع'ىمملا )سو تايذوكلا ءانملا

 لأ هلم ةلسرب تم امو ايرلا سنا يلا ٌراضلا نعنو اهيس ميلاطمب بوعلا ضحد بز ذاب نسال

 اأو ءلورلارزطعاب هرلف نسر أقرا دازنيد نم يتملا مرحو طا نو اخو معجم ملسأاناذ

 قا م جوكر ثس هدام ررتم ل ميم اهلا نم بولا« قيرطلا ذل خذ دانضسرب جد 7 ةريرم هلع

 تل ةورملاوناوصو علائق طنا يدازبلا يلساحلا ملا 'يرحأ نيريع يمفلولا فهلا ©
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 لهم قيتااب | تاهل ندي رملاسل ومب ظذ اهل داردمل ىسحلل رسزرممع وه ميونابأ تعمس ظفامل ىلع

 1 لدلاولا ف لدلاولا اا مم بملذ كراس توجد هد نيس ءازغ اكد اكو ملدلا لاه نصرا ربع .وما رح كاكزاقف ميشلأ

 9 2 5 منن قرابملا نوهبلو ظفحا ياابو املا نساك نم تعمم زامل

 ااا ساواوهو ونعدلا رهو وبلا رصد م مرابملاىلارتسملا رسما مزن ميلاد اااهرحا زولالا اريد 3

 0 موسعا مدارأ رمش ناكودابزتسا الها نس يوابازءسالا ايما رادصصلإرهج نب

 0 طولا يل ةزيملاداعساب فيزيد رجعو كيلا از تما نال يدها جعار يع
 ةقريالعذ القتل /ل /ويبسملاو مضزؤم نطد وهو وزمم ييلاتبشلا ١ نهرب زل د علجا ولأ داملا

 ه يضسللا تايح اجرصاعي يرئاشرمم يا رابع ىور)إل كردالوزيم قه نسو» ”افايحنجم اهوازاك ىنعلإ

 ”قورتط ايلا ىلإ ٌميسلا نهيق ا داضااهرحإ م فدورالرجإ ةسكلا ابا أيلاو عرجوملا ءاهإز قد مهام مب

 5 قا: م//ةعاجو مصيب ما افيدوسا مهاول ناذ سابا قبول نارنحاول مرو معيشلا نس ةفياط

 0 منامج بسطتملا ١ مانلاو لأ باير صتم نراك مرا كاما لس ميزان عاملا

 ليا ماصع نع كر ارلالعا نمط لمنو تنلطلا فرعي خغازع كالا ايار ود نم زطوعمملا املا عفو

 را 1 اهل مس كور مرد اواي ملا ريامإ نست ينيك ستوب ني ساهلا فاد كزارلا

 كابريو اديك نع ثردك هداكو رم سر نس واس مشكي ارلا بانا ارهسإ امد 16 انلا 0

 0 د مرا زيشلا | اص رلولا يملا اهرعأز دو ضورفل ثنا ءانلاو لا مل ىلا بةلام

 طير: ميو نابلا رلتنلا ىزلأ بسد نب شيب نسقملإلا ازهنيرماعمراسولا اريد ىلا اهف د نم ندب

 ههعاو ىغ نعا يهم راسو | يم نلارم نب ناحوفسو أ اق نيصاملا رع يئيرارع بانا وابا

 3 رعلوا ةاكأاو خطيب ايفو نمزطوفنملا اند ملا من ملا ىبع قب نمله نرماع

 تال الكل ماعلا نس عينلا نيل زيقو لوصالاو اهل فرعي ىل دق لع ميلا اهرحا فرو ةفرشملا ماللا

 رمان ارهوهسف سازلا مردف فولورعراوه قول دعسا ماك هلأ عقد تالذلوا

 ميمو اس اهأ نم زعم د وا ,يرورشلاو ماللاب اهيرس مولعلا 0 اكناو ا

 بلاطو نيمار ودا اوس نريغورمعح موس ثيردلل تاور ف. قر صل ازصا ئسروافيءرصعو مالقارما
 رهبإايخ رج مهر وتلا م ملف هيل مرارماو وكلا ربغ هيدا 4 يذ هذورملا تيرع نيفسولو
 و بالا ةذازت مولر ئسحاوهو داورو شاملا رع جرحا نم ميكالرشسملا سداد فاه
 لأ فاطلاز عاعع توكل رم نرها اري سرخوإ و مساك مهس ريكا 3طفو
 - 0 اني كتكرلو مالا اهب مك سردو درع 5 «ميلازعا نم نوسالا فل يإ

 هلا انغوش اصرحاو رم ذعار قف نا و ظفاف سيطاللاموإ هز كدر بيطلا نرجوا

 ايف داس ارا دو الدحاشت د يلع واس انم قرا كارب أ تاكو رتيرط لاري تريلا نسمع سلا نحسن هذ ا“

 7 لما بطلا ريع بوبا و طارولل يفاشلل يسال ب نسال نع يور لعارماو بحإ

 باز ع اع فاعلا ب يك اموهور زينك عوصنلا اره) هولا ببطا رع رم ىسفلو ا تردوملاو ناو

 10 ينازل اله يي م١ تارت اذه فحم نغارصاو تبرع وري اكو ءاذو هدعال الكا سدو ٌملزتعلا



 اوادنلالا روني انكيلا دابلا مهو مهلا ٌجفبب يس والا بامحد نيوبرا متسروب ثامو 5 0

 5 ف ءلاراؤصلا يف ىلع نب نسل نيس زردع مسهلاول وازينلا ةزمرتشاو اهرحا يل تلمملا نبسلا اهرور

 وطلال ئريغ نسل ول م يعيطقلا نازح ثيرطعج نير حاركي ىلإ نع ترحرارود ]ها نم توب اياب

 اكذب تامد رسب قط ناهلس برد نكس رهن كاكو رع تشكل ذو بنطال رولا هركذ ظواخلا

 اروبا دكت الا ءيلاد | بيار يس ميملس ةرهملا ©
 .ةوا رتبشلا نجكروو ملا هدرإلا مجوص هربا ملا نحراملالارلاد ءارلارسكو دحوم
 ايراني دراي ىشنس ناك ىدراملا دارح ةرزيغركوإ راد درامملا ىتساخن ناكيرر يما للارعلا ساس نب
 م لإ نمير عمو ازرار ةياطوطح باطنلل يع. قنلا هدرا باها نسايم
 ةريس ثيراحل ثم تعم و ىلاهلارنفط نيريحا نب نيسفل هورس فاو يالا هيلا رطملا نيرج| نير

 هز هوما اجزحا كيو لالا ريد مولا مالا دو مردلو مدح نس طوونملا ماملاو ماج رابل دا درس ©
 ترابا نافلا فعوالا قو اهلذدا موا امتبار ملجرلا فرطوعطس اوورارؤب دقي صو كلراصلا ريل

 رادذب نابلس بند كر لارمجاب ناملس دودو! العا نيروربملاو يرصلارمؤزيس را ةوزتحا صبا
 ريغ طار عورابالا صحو أوه وللا ىلإ ىيغو اص ئرماعيوظفادل بامشوإ نش يوري راما ايلا

 لورو طرلارعابلا بيش قل تلراسو دارو نسل معا نع ىذر كادش ان احا اك فزالا

 فرارلا زود ملا جل وسبع يوررنم تاع يذل هد مات تا اريلخو

 او ًَى ٠ اضرارمعإ وبنفس أولا ناداز؛ نيروصس طولت زو اكن نعرلا ءامزولاو قادبدالا صاع تريساو

 قرب ايهسو رم” اير ايصلاو : وشو ني هازيسه ساير در عراد ةداقو اقوم نياو يسلم وش اكو 25

 يدان ماجي ةرؤملاو) نارر زينك نأ نأكذ ةرؤملاو) ذ نير وعام 5 منهم اكدر يزال نهد

 ٍِظ م9 مس نامو زلجرلا رغطساو اذ نمد كلر اما لزب ناكو ئرلل ندرغملا رمت اةعتادار ذا
 رتسؤادإ نيا] اذ ملع نولد .سيلاو يراضلاود وهبلا او وبما امير انح ق7 ع وى سالم توعاطلا )تام

 ولاد ةاقوو وماي رخو نح اجا لعزاقعو نمميزع يم وعدا در لالا انا يطساولاداوإز ن

 هنوشم الا نراك اكو يوغلا و بهد :يروز نع يوررتذوكلا لها م راف نطتلار نب ةيصجنزملا
 نيصح] نملاوإ ناجحا مادو لاو | مدس تامو ٌوارعلا ]أو ىشسو يريؤرلا, لع كدر يدعلا سرس] ام

 نافع ةراهلو ميتور نب عباع نم عيسزامقردو ساري نم طسا ايملهدزتلجرلا ع ديف كالا لزب ناك

 ناولس نعش رح كراش توران تلا سبر م سما محد بوهعا نب يأ ا ملاذا

 ملاوي. يطلارع ا'طرمهلارعو مك يور اهترغو ريس ل نيد وس 1 مرقنلا كر راما

 هاادرالارع تم انهوجزلازه ةدراملاد ظذايلإ تسردملا ىفع نرهاط: :سزئلاو ا 1 :دزلوطلا

 بت ريل 2 دوانلا كرايلإريطلاولا اماه كر لإن ميلا كيزيولع م ملقم ع
 مضارسولا مل عوورراسملا سي نيوعسا عيسؤنر املا طراز يت. يراسل سلول صو علجإلا

 الهربس لإ نب ميار ؛يرحأ نب نسخ نيمو ارباويساوبإ طامفااءلوأ د املا ى اركب ج اصاعؤ أدل

 كح نلعملا ا تدعم نابصا ماع طوال ضملا نيزمجنيرجا دارادلا با شعم للزب بشل زدازمقو



 ور و ءاماكلا 0111 ل[ ء نأ . ا ٠ ٠

 أل ميرطتما يل طاص جيش ىقناملا ىهسلا نيل ريع نب ب اهون ريع تيزي: هاارع ئرداوم ايخوإ يصحو
 َن 22701 اجو ننس تسرع ماذو تاكو كندر اشرلإوا ةئرلم ىلال ركللا باك نك تلكقئاملا 7

 و مج يلا هحا والا وكس نتحمل نابت نايا بمؤنلا ميا وك
 عاد دض ارا تفوح زن نخوة ةنيح ركوة طبل نه
 يزل ةماعلا باشمال ومشاوير موز نعرف طري امو دلل طفلا نسم باص هناك ح وصح فرطلع يزن
 رك غال يم تير طا زكماةورصا داس ان ناك ضرع الارمزملا ىرمملا يعاب نال زيلع نيرجارشنولإ ا

 رمل بارحمسا ريغ رجلك اباوزطنلا نيه يرصاركماباو ادا نسرجرماادرما نير طر وساا درا ايري
 لمع زن رعنارهرهتوإ مون ءاجاس يدرر جال دز عتيحاص قالا قا نارك نحكدرو يراها خال أمل

 لل ولا يك ذو نادرو لت نمر مافو تناك ير رشم ريع رمل انرجغر واد ظفانل لا
 نين نزلا سابا واو ردع تبل سد نتس تيطورل ير تعس:ةارع) نأكل ةد او ضو
 للا ررانجئساملا نع وري يدمي ناو جاكي قرم يزني نموه يس الرمس اذ يتبل
 , بم رهالا ريع بيض أ تيرمتو ميققلا نسع) تتيح نركب رابع ىور

 نادجنفذد نما ريؤاطحدادانع تامارانع ريش ىدرأللا ديفا. ١ : عشنا:
 2 05-5 ادعودرب قرعإلا مداريع ىلإ نرش يره فاو رشساو سب هرمشس ةرحللا يداعب نس!ءاوالارثعلا

 ياو يختي روك نير دج سس حلاو هع يدر باث تايورصازلا نيسمل نر همس يرعب »الا ريعنت
 . اذامل ناورجوالا مامالارلاو ينسنلا نيرا لإرول نب يسوم هرم يرهق دوت رجل نرمترسولاوا عاج
 رولر اجره جرخشس كدر رارللد مامإلا قاديرشلا نالح نروصم نيروغ ىرتملا نح يدرب لضماذ

 0 :ملاالع زينا اهزحا فو ني ايي رطل الارسلاو ميلا ذب ود ىلإ دعي مةلسلرللا عسيرممس اا
 لاراب وم نب نيسملا زب سر اذ ممل مهن لحلو ايدل نسا اونم مرح سرا دا)» نس يو نير
 رااخس» عرشيرعب تاو ظذ ال يزال زعل ربع نجرجخ ههاربسوبا مدع يدر تيراقللرو يع يوري
 كيلو سرر جل نركب بحيرإ نع يورم دال رجا نوع ثرجلا نرترسزريشوإو يلا هلع قو
 يدل هدأ ميمو ديا يشوع كب ماد عضيرج ذود زار بشل نيزعلاربع نريهنم مما ج ا ضيلا عيونرباو طل معج نيرون ركيداو لوو
 قاردر ئاياضولا لو املا يدالارعإ نزيل يعزم واد ظفايل يزاردغلا طراولاربع ارسمي مساوإ
 ري وجولد عج اهرمتورهربع عبلاوفو باملارجماورداربسد ايلول بدل نيزجل نيناعلس هع نابجا
 ناسا« امو ظذاملل يزاول سبر ل زيزعلارع نرهعرسرر بولا مع يور انيدالضاذاعرو اكد ىنارف ارا ن

 , طيس احا صا انعم اراك لحم رتل وصلا رم نير ىلإ ريع مهريعولو ياا ةنسدورحز
 روس نزنرب اكان مشب ومسر الو ماتا وزال او قاتلا ادي اطال اوجالاييراف سالك اكو رشم جوملا قفنب ال

 يراضال ازرع يدع طنا او غلا راب ب تباث لاهل لد عاملا نيل رجا ثرطعير يغإاو
 نيس ترحا ل ترا رسريخابا ناروتو ظْذاخل نودع نيرول ثرديع تحاكم( ف امصامو
 انكر رذي تعا ماوص) تاكو تنك ىنالا زيان مب تمار بلع تبقل متر لدا

 اا
 "ا 7

 سل
3 



 نيس ءادارؤس .مهنازاماييص ن اكوطنحلبيدغ كاكورشافو يخيل حشو فرز تاكودارغب نكسوصيلا

 سلا لجابرملا نجعل ةرصيلابو ايبصالا مال _كازبعأ اجرهخا ياطسا ورانا ولا نرها نريعنرجإ

 وع خرط ازال دلرلا ربع رطل طنا يام أبد طايخي روما نب نيسفل ريغ ئسملل ايازئذ انذوللابو

 2 2 اناجناو د ةصيلا,زراهدراو ابر سو مادالو تن اكوا ريكس مسام كلوا مشرد تاكوانا هجن

 قكعابإلا السنا مهره نوبلا اهرحا و دونيفلالإ تدءابلاو ميلا غنوا الاياب أد نريقمب ن نئد هع[ عالشس

 ردفلا نلاسادع نب مير نب ىفح يرداريش نرجخنرباجتسردبار بئر ولا مرده تءامحيشوريلا بشاملا دإرحإ | نصيب مسا
 قاسرارر وادم واش ينامجدالل نيرا نابعا | نم ناكفروبا سن معا نسينا قابصإلا ئاهاما

 بسعر وبلا نايعاو ينقفلالع لإ انما لش ةريره نإ ني ىلع هلل / 8 نحلل فارع رمشتو
 يبول تال زرو اول أسند نم هرحزلاو كرطمل ارك نإ ادا قارعلابو اميافاد كاربع نإ 7 قرا انرباحابأ

 يلج لرعو مال مزح اللا فرضداو س ع ةنس د كادر دار ني وويل ةارعرل ارجوبم نها نري

 يله صورلشاو نس جامو ثلث نيا وهو م 9م 2والاد اجي ديو نيني روب ظعرلار دج سرر

 ا 4 ل وزملاةجؤنذلا ايلا |ود ابل 5 ومينا ع كرايم باب ةرّئمب نفاو كرو اطركولا ميطفلا ن

 يل ريش ورم قرط ام ةريكرل يعوراءايصاسولا ميسم هزهريغلا لازال اهرحا طو حنهلالا ثد ردومل دابلاو

 , تهوانأ ومس مراد انج ئرسرمرلا» يداب اصالا مجاب نرغب ماده نيريغئرجأ ميزرشولا اين دلصخن

 هأحلا دارابحاكرثيردلا قويسلا نم برعلا» متطخو ايو ذل نيبريورملا يغيرمبلا نيسملل نرلعو مدام يري 0

 الز زموعو ايها رسل هزه كزيلا اها ذو شابات نم ةطوفتم اي اهو ءاباركو لة
 ش كس يراد لابحالا ٠ شو ١ ْن , نسل نرهعنيرجارضنو ملم نرد سري عاه>ابنم ناكأينم) ووسأ زو ثا لع

 4 ١ راسم عرج د رانلررغأ اريلسعملاو ذاعم ننس نمرلا لارج يرغاعودرإ» تامدروي اين

 صفحر ريغ رهأ نريعاضتلاوناو يسال ىهاذ اد نعسللو ا : طظداول نع ارمت مم ىريرم اودع يو 1

 انبريشلادلا يبإو يعيلازضولا مال ماع طفتو رايادلا كلردا بهجزملاب نراهن نططا و ماا قاصاملا

 دادزولا كللارعرعل صو فإو يردلولا رجل نط سملا ىلإ نمو مم ثيردل عدول 2و روسوفا :اوريحإ

 1 قار وتتم بجوال ف ناصام مرسم ؤولد ىزحاولا انسولاب فولي ميجنم تعيس عا اوين ةءايج

 ف وول نايات واع واعد نيبللملا سحاب نعااك لا بع ليلعفلا يل نب جزار يخول

 نال صدو رااوسمو نيش مس ناهاوتيرمل طورو ثدداحا ثم ثدم»و أنيو اندد مهسو بيضملا اففحو

 ميرا و يبل 00 اني ناميلس نيريلس همس ناصاملا تما ىلإ جرجا ءابرلا نسور ريس انإو
 اموال نهذائلااهزحا غو فلالارسد نسبا نمت هطرتنملا وسلا داملاو علا 2 كحال ًّ

 لد رو شريكي لاي الفم وإطاسا نورا تبا ىلعدتخو نقل مشلإرإ و ا اخ تاهو ت تشيدلا

 الل قاقرلالءاناد دارا يرغملا مسلاوإذاتسالا عليش ةصوصنلا هدو طويلا بش
 ل يرورهاطابارو اسنب عمم تاطايراو تارهاملاو ميرا نايس ةيرافلاوراهثمالاد تاياكاو لا

 نقلا معروسال ول رضحاعان اور اوععو كركم : نارشد مهارع نري نير نيس .اذادفسو يرايزلا شمخ

 .مناهئراو نيعيس هس ددرحإ ءاذد تناكو عذواياداشنارما نب ةاشلا نيباهولارعقفاواو كمشتلارعجمإ



 0 نري نبا نيسللا ريعركم إرم مسا وهو| امل رتسلا ةمنلالارج ماللا اهرذا ذو اب

 1 تبول نيل سمسا نيرساريعرطحجابإ ميسا ىلاصا نعش تاكو اريزما نس ىلالا يرقلملامج ثار زع

 ا :دلاولا رنع يور خادربلا ساما نيايلاعو اكراجربإا شوك ن ل يغرخإ فرجا نب عدو

 7 يريطمال اهات دكا ٍكةدوال عقلا نج يلع ههريخو ىتزالا لع نزيزعلارسو
 ور يووم يلا. نصدر هراء نورد خا دايلاهد نيوكادللا اطلاو نيا ني
 2 اوارزم عمم ايراحم لل م هزلبع نب ما ازا نيهاوأ 0-3 اسرع جابت عرخ اداتيراوإسا هيحانم
 انا ضراطلابوا يربطمالانيهنأو لمسلم ١ ت ميهاربا ذ ةرشسا موس ما تراردو ظداحلل اكيزا اريشلا

 5 كنز اسال قاع نطيل لكان تولد دو عز اثد ظراطم رس مد نوح

 © اماميلا سلا نهم فورت حا مالا اهيا إو نيدلالا ذيب ميلاو نينحوملا نوما :يفلالا حاسامل

 0151 نم ىناوصالا ىناساملا ظواىلل اما هارت نيديحا ئريغ ئرمارماحولا دارج ضعبل مساوهو

 يزل زن فيناصتلا قنصو عيدا غو اذا لا ران نكس ,ططإع ايدح ثيردل اشكل ينم اظفاحن اك
 ىلاروشابدؤادكأ بحاص نيرو ني مما يفعانإ عيسراهسالا جل نلتوملاد نلملا ورانا ر اعني
 3 عجول نرغئرحأ نبضزاربعرمجا او ىرفملا نسل ريغ ترهحارماحاباو ياللا عج تود

 لما رولا اباد يورهتارماح يره نب ىلو ئرماسارهالو يورششارارلا لم نيرحأ | نيريخ نب ةزيعركيأباو

 مر مدار قيما اداو يدارخلا تح ىلإ ةيريعركرأباو صولا ماعلا يلع يريم نسمللناريملاو اهلل ور نم ىلع

 ”جو ىراخلا نيملخ ابحر راع درو اوت ماج يملا نسل نيسابور الو يزال
 سمار ثامد هدة لد اذج همس ب نابع ىس داداش داش منيا الايرشلاو عبحل باك رطزعتإو

 8 دريل زم ىؤلااهرحا و ةويطمىرللاو جوزف ةمارهالوا نيمبا نم فلل وما ىلا عوبسابرلق
 لرش يرحابإ عفن لوراملا ككوماملا نب بيرم نب بوقعد نيرجا ترهل نب نكرم وصد نال |

 ا لو دارطس زر تنكرت نود يخول ةفرو اسم يان فاعلا هربعوإ لك رالادحاولا ْ
 يب عنب نافل تامرج رأي هيا قراف ميشا ماقاورواستدرو ماصار

 "2و ةريكراجت و اقاهإلا ةسللا هزصانما نزيو نلا اهرحا طولك ثرئلاو تلال اهب
 جيلازو نيرجانج عمسزبوم حجوا مذهل ائدالا روم نيف د جاب ورم ارث كرعإ
 © هرلعد دروالا ا كررإ ارا انيكمددالاو دماغ ؛اهد/داملا كاقنام

 او هدول ةاضئلا قا 0 نم ريع ارحل مجرما

 طيبا صارو نيضداشلا مارقفلا وجو نم اهودارابا ةرجااله١ "نس ئدرو الذ فورعلل يرن هيبح انج
 تحبو ىلاززلا بدورنا ةرمك نإ نإرلساضقلا بالو ملا لمحو كلغ 3 هرمعوزوو ملل وصاإلا

 د وجو يرز لا لولا نيرجيو يزل رج ني يرع نير دعو :ذيلحيلبحاص الر نيرع نب نسفل نع
 يعويججرعل ازا هبا عزا راو سلال تا نط نرمإ كيو ثم عمم ىدارؤبلالضفلا تب 1

 لا نمزفدو مياعدراو نيس سلوالا هب وراس تامورذن ناكو منعت بطخلا ادد 4 يرافاسداك ْ ٠
 _ ل2 ىرملا يدروالا نمل نيل عزم نمللا لد دافواو اس او اتسزلبناكتو حبا, ةبقم ْ



 و قالا سيذمل ويرحاو مولا لاو اندم تعمس يقسرلارمعن يدارط سسرراوفلا ماو ينك نسل نب مداح نيسملاب

 ”لنيزصا نموكللل نامل فوباصلا فيلل نري باهولاربح جقتفلاوباامارو عع |ةنس ملوالا يزاحنم نرغملا

 مةريداربرس طاصكورص عرطم عيش زيكا الذي تارا هيف نسدلصا نال كلا مرض اماو بنزل فضح

 حا نيرصضد باطلا أ عمس اوي ىشيحبو ى اف مدو سانا يرو دارتلا لع تايادرم هدام حا نرس بانك
 نيرو ازجا نم تدمس قروبطلاراملل يعاب كير ال نب نيس ا بلدا. نب تبان اعلا باورطنل
 0 كلارعس راو نس يداذولاب فورعملا ره كالا نجر ريعب هداه عدرطولاو هك مع| ونسأل .ندالو كنأكو

 لمثل ىلوع وئانو عايد لإ نداطع نش ثزحو انعدداتلا كلردا كلام ضادو ف ةعروسرلاو مسا نالوكالا إو

 فك نر يزل ةردرللر غدد كرا لل ىلا امني ماص نع يدر مهر دوبل ئلإ سو كمال باوشاجاورركلا نب

 الزل ةدارج مقمصخيالان صا كولا نح ين تلاس ينال نب فعاجد ساريا ذ كب كاك يدح بابا ضيع نم

 ل ناطتلا ميقا ةزجنسدوبحناب مهاب نحتاوباو دوره زال ذو جونو ثيرردل شل وزئسوع اشيل ةوهركر

 صنعا كلب ل. سيري اداكو كرد كال كروب بم المو ميعذ ااا عبسس نكسروب اسي نر

 يل الاربع نب ىنمويو بهوان نسولاريعنيرمحإ مهاب ع يلإ نساعع عمد مطرب نهاري ع اجريخو لفن ةزم
 ماشلاب 5 وبلا ويثم نيرما داروس ِ جارملا ويسا نب ورهزنوكأابدراطملا دالملا ترامظر ب عتكمو ةرصلا

 دب مربعا لاذ كلا هللاذ نوط ينمزلا بح يرمعد وأب نيرجيرولا يبو لسير وس نيزشوب
 للاكل ىسانلا اذ نا سارا تارضملا لاف كل كلام قرط فرعا واسر انيلع تايلرجعؤج مل

 ةزحاجب دوب ريل ىفلصو ماهو راس نارونم تام خانم ثلا دابا ب لوزملا موفور الا موصن ميعاربإ

 ديل عز كح اح يلإ نب كك لرفس نسال نح يدري ساب بكلامي موه أ فز ااو
 لد برنس ملسللا لعرب الح يدر مدس شم هيو زبام ملا يلا بروس كلام ؤج اس يكل ني راب ملا

 لارجاع نس نتا: هداب وهلال اس يطا هزارلا احوال ينزل. "يا يزتاارم ه

 لامار جلا ةلمحزم يات عروى ارحل ني دوم يد لامر اره هولا اهدا يحد كلا
 اهارز خم ةرذكت داجز ع كيكو دعا. ؤ ةارهانباب تنك هدرخ مك نّريرقاطيا إلا مو كلام نراقب ارجو

 1 | ١ لعل > اجامل حٍذص !راخاال دلل صاح خر سرع نرهل نددت خرم زيسوإ هاذ

 ”لل ساشا نيدامدلا فاطو ل رلاولا جونح منا سارعي يرد بتكلم ياو ثيرالل بلاط نلحارلا
 ومس ادرمتابا عيس قالاحالا نسحاب لذ اعرو ايفو امل اعال اذ تاكو نم ععسو ثيدل عيسد يامل كلرداو

 ركع نسرانب نكل ريع! يل عمسالا ميحارجا نيرجحاركماباو اظذاهلل رع نيمسوتسرمل اءاد يدار عنب
 مور هك ءاجود سمرا نادل يزارلا رسيربعيدمعاج مامن متفلاباو رشح اجاكرع نجرركاماو

 لاخلا رمهط نرحل ذب نبك لرسر سولو قولا نعال ربحاجدرحا نيس وار طويلا يسد نجيدركمو

كلاذ ددرسر وو ركذو لحارنم نكبر اولا تافنصملاورانكا بكا نم بتكو عهس ناو
 يام ٍت

 مكاو اعريعمهارسلبا اداري حمس نيلاملا بيعقم نب وم نرجع توبرشعمولاو يو ءرنس ونس

 اج مضلاو مان رع ربها ز بر ير عال نارتو رحاب عا نرجو ثلا اع اجرواو
 سارعو مل مش عسر غول لا ميهاربإ يرجي اجحلابورطملا 0

 ظ ىللاملا وم ةكرف مسإل تامو املا



 0 رثو بوعتامملا ماحب قامو قارب دهس داو 0 ١نسراذ : عاد

 واعيش مهلا لعق ذة دقن نالوا عرحرلا ذلب تكاسارخإلا اهم تفرشناو

 6 "ير يني ينحابلا زر نوم نب طسولا ى 0 ىاوا رثضلا ةيجرورغلاو لكلا ١ همم زدس

 ةيبرع يورارحاراثيدح يدا نع كللام نع كور كلرادملا نيمهإردعو رتقستانتت "يس ليزن نيام ع ادري

 اهيدالا خانكأللا عتابا هاصلمو اكو كابحاب ىاحون القاها ذو! منس تام حب إها نم

 يعز هدلو تاهالاز وود نمالا بتكال ذا تلح يئزملا رو ادنيريعإا5 تسلا نطابلاؤ هداقثعاو
 دل نع ثرددارئيز عا اس يعالا هرصملا بلم يضرب فورم ايكلا يزال نايكألا تيرطعحل عن

 دز ىو دنا كاسؤ زك طارد يراطلا يلع ريغ تردعحرذع يور ايلا ىا نركب
 ىد ىررأ نبسحل لإ ترمجركموبأ معادر (ىراولا ريم نيرو ومس ىروبأشنلإ ذ مايل

 0 يلا ريشا نع كؤللااهزحا فر فورا حا الملا .ثتلالاردبروملأ اكد ميل

 ٠ يلب ثان رهندد يزارلا ةعيزولا مع ىدر 0 رد اعاد رن 4 0 اوهوزننلاب

 _ريعج ناومد ريفلوا ميلا بسن ملادارجإ مجبل مماوهو لال ةيشلا هزه مداها جو ماملاو ميل تاب
 "7 اضاو ناك! ليقدم سايل نيس ناكدارطبإ ها نع جلاماجباي نورعد ىلا يلطامنالا سرس ةدوعم نجري

 تئلخ ودمج نع نيفسو كافرعالا ن ند رادو - .اردلل ريهام تيرجنداع يرمز لازوساج مهارسا ويس

 رزعايدر مدخل وتد بكلام ننشر اريعو ييطسلالا تاور شايع نب اناياو ةةيلخ

 ار عاب ىو ردح يبإ انج سبع انجب باهولارسو ىرطلار ارم رح نيرهخو ةيحات ريغ ثيرهزريع

 © يرحويفملا اول ا ءاذلو عوكل مارلاو ميلا عسب اون الاجمل يلداحلا ]همسات الر

 لعمار عربا اهم همر مجسم اد ىاحلاملا مللاقي املا كلرمسلا عبسي نمل مشل ةزص نونلا اعرخا هو نينلالا

 تير ايلا هرقار وسخ: ْس هرغاهودري وإعلام يناحلالا بعأر نرسزريع نب قا نب

 0 يللا ريسملا هزه اعلا اصرخأ ذ طير ماللارسو و ميلا ودب قلالاركزا ارلا دال 3 ئرهزع يك ف

 ناهلس نب ناملسو املا تال رار رعايا نمو بؤللب لنالاد د نس رام هو مقام
 طاف عيده رمازبكظفاحقلال ٠ دير مرات مل هولا يلدا بلزنلا قال قراها
 لذا موايفتم أك ناسارخإلاهنم ممزحو قارا درو مكي ورصيمو بلا ب بتكدلاو كرما وتلا فراع
 8 علوم ايلا ةركزلل قلنباهصا راع بتلكو ملال م عشتسدورحزا»طدروإ بث نك ضلك
 اراد ماما يجالارماعي ى ني ىشا ( نع كلاس سهررر مولا اما ميرو ئذجيرإلا مينلا هه ناكل اهرحاز 2و ماللا

 ىلا نوبل رم تيرواجلذا بزوملا لها هيج وكلالا منا دل اذد بعزم نوبي نويصحخبال 1 زعاخ
 كلامؤبللا تضيوم قرمألا كاع نبا بجوانب مها ثم يرهعأ نب نسل فعول ادإ وس شامل يكول

 عامها زيشو يتلاشلا ههداربع يزول را يور مرس نبل )ريع يريغنه كرد كرداإلاب فرعنو بيدجحاي
 كلاامورجيلا ص تس واللا ي 0 كللامزريغنرما نيم يارب اكوا د ىلإ نع قولا ولأ ىلا ريغ بولع

 مهد مدار راو نعرابيسب يسب شرع تنك ى وشما مسلدلا لإ نب نيس سيريس عيوب ثم جدايل

 اندر ع فلاوبو ميرا تاو« ونس ل نراوم ناك كلا ثلا نوبشي مامن نط تعمل



 خر شاكيرا لاني بتل ارجل صحب كاكك ثور بول ناويه شايل شا نم
 اهل شلادإ ثورعملا ثيردملا مثلو مهدالوأ قطارات و ورجب نيرا فورعم تيدداز هورأ نامل تالا قارحلا

 ران دادج قل لو يرمساريع ربع نهار عثر عيساوي ما روع
 ايعوورك ثيرحو مجرد اهرحسل زنا نب اثم يعي رمل ظفادل برجع درب عياد ىلا ضال يحن

 لازتاذد نيالا وزب يوكل راندلاو ميلا عفيه محاملا ؟عدذنسولدلا دامحؤ وره ثامزياورلارابع ترغتناو 9

 ابو نزلا بخ ايوعاةلر شنب بيجيب ىشو وشو ريشا ذيول يف بيس ركذاسور صامل بنل رع
 اربح ىسزراوهد يل ماظن ماظتمر يربك رحل تاك يفعل رن ااكيرصلا ليلاس ئسيذ
 ل ايو رسإ) سا يمحو موو مز واسس ملورلا ىس ع لسوإ) ناكو مديرا لزاءاداكو رصش معيدر زلازل

 كا شلاو رصاملا سيل يرض زلحدو تازؤلارصم ايملوا اكو رصال هالو مي بلاط نإ ثييادل لويز ةيدرصاللا
 لع جوس يعدززاريعبدرص تشل نب مره الا عم جيلا مال تنال اذ نار عم عزح مانا
 زو ناكس اجرنا كد اينما مازيزلاربع هدو كونوا رع يدر ردوا رصالا سنقيم ماقاو كايصاولا
 ايوا رحاب يفر يه اس نم بيمحنببونسورشسولإاداو رصاملا سيم تف رهو ناكسنيرزلا هذ جور زيبا
 نضال يدع ميعاربا يسرما وراك ئركتو ناروم 'حرَسيفَو صطح نم خسشللو ميما يطلا ذود نب ناميلس واوا
 ئرتحج ئرسرسر ولو يارتسالا نجا اج بوهيدزاوعولا زعيور يبلايللل :ءاهروعو مطرف زاب م هس
 لهرمون زف هر نابع راع تلاقد ىرارلاماحفإ نإ ادهالاريعريخو ار يامالا ىسراذ انجري
 كللسرملا نع بتكيادا بح )رسب ناكأذ للم تلف تازفلإ ئروحاروهسماب) تئاس مهاسولا نوري

 ايختورطلامل زان تلق مد عاج كيس طرب بيسجحاج شدا باكر سةعفرنم
 .يفجلامما وهو '«وزئامزل ٌميشما انه ريملا اقل اههزحا إل و ةدرّشملا ةموضلل ارلاو فلا اروي افلا ميلا فب

 لا يعور حامالع نر ميزمعج يإ نيرمحا ىس الا وا ميشا ةزيبروبمسملاو ضع وزف هادرهساو هيلا نسر
 ريؤجاواو بائلاروإا وجشلاو رع يدر نيشوأ رولا مدرع نب سالو لع ئكورمع نع اكورب ناميص ا زصا نيم
 العا نس يصور املا يتيرملا »كلوز ام نب سسابعلا نب هارح بس املاضلا واد كو ارسال راع يريم
 هون ورماع.نيريجو يملا ىنسوي ئيزيعاو ركرمحئيرهجاو مجان نم عيعارباو بدوملا مداه يصنف نع ورب
 "ايلا جر هاريع بربع سعوا و تع طبضا لذ ثرحي نيس يره مد|رطاخل ٌميددوم هدب عضوب يررهاركربا

 حلا يروح ج اولا ينو نيعلا سوي يارحا نع يوري ريدا رانب ئماقدرص مان هن اكتاببص| لها اس يضر
 ولاول اصلا اهرودد نلالردب نانلاد مهلا تب نحاس املا نينقارلاد نيام نساعد ن

 نع ورب ايا الا درادوياهإسويإ اثم كاجتيرج كرت مزيد هو كا صال اعلةبنلا هزم نول اهرشاؤو
 ركوميلاّةنب جيس ملا كاجرحلعا نهد ثا يلع يريخذب نمار نع كور دشدوي رجا
 نتنيرم حد تسلا. لل هزه نؤملأاهزحا واضح نم نيت ايزو اال نوكسو رطل هيسلاد فاك
 مفعم قذر لاتقل نمو مهلا لها نسرتعاجحاونم عوحتةرلا اوم ضوطع كلا مرنيحرر ان نم سو ةيزدبل

 نوار اص يس رطل نزل ةزيع) ا نم ربل نسكن نب تاورح جاها سجنلؤريعورإ
 بلا يشر ىتسح ميكر اي هيويعسارا عوس ماشلا با. ةدحانواخب نكس سفنب بتكرلل
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 خل يخول و ىلا ملانرقضيراول ان انور نا يلا ثا عامس نم عيط ايف عدا كولا اكو نسما نها
 ب: ناسا نسال يباؤحا يسخيرسالا ظذامملايسملل نري طيدحا نياعوسدلل يفعويلا ول مس حاسس

 ل مدار رعولا مال ثم جوس مهرج جارلا نونا يريح نسال ابو نهزحنب قيما تريعركماباوماباو عرج

 ردا لاذ شيريل ثيم نسازجالاو عامسلاو انباسا تنأد ةلحيرلاو عامملا وردك دع ةنبذس يضيوسالا

 ما تنس قارعلا رز درو ادخل اب س بادصا نءناكو ص عزهارتسا ناكوانزميرش تمص سو رزلسز

 ريكا ورصيرخد مما اوراع ص ماه بامصأ نءبكو مانلا يل جرح “ ممطر الع :يمسربعأب عيش

 مقيسإلاهبج يرعزلا ثيرح حجوا هل|ايرمم مزج لو لاير كلا رمل قنصو قزم باعتا ععمواو اق
 زج اولاد زيمر فاسو اذراع ناكو لي الاو ىزاعما نمو الاثم يرعتزلا ثيرح طحت اكورما ربل

 انبضو ريامرارشبرلا ولا دو يرصترلاو انا ترظن ميلا محامل تقو ههامجر لبس مو موعاز م مبانكزي

 ميقعلا لع اصر .تدانج تروس مسد عرمتس بصر يق لس واو هدانسا يا مجله ميلا ريكرداو ايما ضازم

 راك نفدو مل .قنس ناك نلوم هاف ةنس يشير ا نجاوعد ناوزإ فدو ريحا ثبإ يخرسالا نسل
 رامز هيج نبريخ موس ساما نإ 'باوه ييحيرسالا نيس نير رجا ردع اربا كلاو .ماقرب
 .ةهرحو رخنوبا ريحا باو ظفا لري ب نيل فعول رعي مور ربما جيجل يبل سو ىلا فسوي زر

 ليجاوبا تامرتم نسا ب كري ددلارج جال يول ىيلورازجاتضحإ ميلي عابل ا دواس
 © 1 ناكادداملا نيو مل دن اكسال دبا بنجع ةفدد هزجا لعصر ساعشسرطللا سيريس 00
 رولا انش ارا ئطو امرت ىحاوسم ةربط يعود كاكسامإلا تسلا هزه فالارس كويلا اهردا طم فلالا |

 متناثل يدر اكدايارفحتلل سارع زرجا رماح ىلإ نعد ترا دالوا نس جاك املا كاياربغ يرغب

 ايلاكسالا لعام كالاربعاجرعرككو) بيظفل اقل نااو رو خب ياطسبلا نسم لإ نيرط عام
 رالي نم مل اريج ر مع ىلإو فاطملرلا نحلل ىلاو قليلا رويبح نيرا نبا ىشوبرضل يفإ ميقتتلا نحاكور

 متدلاوأو كرايم نيالا ن سايملال.صنملا هلو رازبلا ساملا فروع ثرهحا ذعإ كيعار.ا تا ناو

 تاموريشعلا مهاريهثب يلح ئسرمحأو يروب اش ير ار مغ نب نيسسأمل مسلا ىو يرديل ره اط نب نسوي

 2 ل 0 زنا اهزحا خو ثلالا هس مطوملا نيسلاو ملا عب هكا رسل واما سيم نساني يتلا سوم
 يوربطساوزصا نم, ركساملا ىلطساولا للسان نب يمتاز بوطج نررغركم نإ رجوع كلامه يملا

 لإ دارا مرمر وباع يدر كرطتلا دوار بريل حورافصلا برح يلا نب يبوماوب تيس يجد نع

 0. ةرحرلاءهبادوافارجد محملا ءارلاو لالا اهم زتطولا نيسلا ضد ميلا تعنى ويسأملا فاما
 ناورسامل مهاريبح ريع ارم رطأ اهبذ كاجرتك درك ذاب أروس امرلا تسلا هزيجزارلا اهرحا جو نيالا نيب

 5 مل عنب وسامي لل جاقلا علديدإ اجا مسا رزعبكور مام نب كارلا ربعاببو عوس نمل ةلددرل

 ايوا عساس بورا ئدسار يه يردنولا فرع ايورتيشلالكش وب زاظذلا ره زطوملا نيدارمكو

 الثور نيرطاو ةيزك ابحر نع يدر يرعبلا كلا مسوربسا ميعلجا لس ينإ نع ثرددارتيم ا
 ديور ماما قرط اه عراصتلا مريع نرد داع انل يور كرار هاب مارب نعنا
 ه ةزهذلإلا اهنبوتيجلل نيشلارسلو يباوميوشالا يامزتبا نم يثيريلا نع رساورب ايراشعالا الا



 وفرك روك طبرب شرفا رومكس اند لخلذ من تلق طه نيب نذ ميلا تدر بوبصمالوما هلي
 هرفح و ماد ننس ورحل هس تاوزلهلا ننيبر للك لل بحاخربالنا تيرا مباسعإلا ةرا يلب ن

 , روان عيماورواسباالاعداكروبا يلا نم يذيرس الا سرس ذب تسع نسم لولا نفع مشوا

 يوما رسوب يره دازخسو قزارلا بول رع وابو يتلا مدرب يرجع در عااو ارح شاريمنوضنلا
 3 نا ناكو ميلع ناو مران دراذو اطفال سررعو) مال يم نيس ثرحو ابطم يزرمالل مررس ريع

 يو ناعم اهنا زسس ركل ملا ناو مق _حاو لس جوا نس ناكوزلل ب بي تبدع شدو
 قلزلاذاو يراها ءازدلزاك ن اكو (وانس مدم تبجتلاق غرو .نمع نحو رظعل ةرصحم الخف يو
 زود نية رجم تارت كندا مع! يتلا حا تكرار تبادر
 روتاري ورما اون نو هولا ذبول ملا نرعياربعوا هنا و ندي نقدم تتسرع
 او رانطو اي رنس والاداب ةداظف ال سارم حولا فب م عمن هيد فايع نيكو ؤسل سلا
 جتناماجب بعاب نيس كداب ا ينحرساملا صم يزل مساج يفع يريد ميتقلاو لسن نيعبسو ىرحا
 قاعلاو ناسارخي نفل اسملا مورهو مسدرتو بهما ناهض فارعا نس ناتو ندأسارذج يامال زعإرحا
 : ةويررملا يلع يفإ ”ميلخ نكد دارسلل فرعفلا رفد نايل رسزلو ودمر يزورملا نحنا ابا بيز اهللو

 ل ىل ارفع إير ناما را فرضنا يلح وإلا ماترد ىلهلا ذاك مساع جالا
 عويس نبدا لسو لس ئرووسس ني سوي ب امع) ماثلابو اهازاو كيرلا ميهارب اووف ءالرع نيوشوب يلج ذيرصتو ارثاو ري طك ةرسلاداحبفاو سب نب نسما وول نشير يسون
 الاسر عيرماط بيطلا واو طا اهلل ار رءولأ ملاكا لم عمن بووثس نبا قع طقس اولو مسا ئا نم ردنا,
 مشع هدو ادرالا مشعل وو سو ريس بجد ٌمسلارارو رازمالا سلع رتعإاهف م هكذا و
 , تب ىدع نب نسل ا: دولا يرهصركمو ا و ةلس نيعسو ثس نبا صو س موعت سة ل واتم سدد اس سيما
 الاسراف, لكي متيارابرصتلورعسلاو رتدعرتل اناس ميوههتفاو اناس سدأو ناسازت هدرا يسفيرسام

 -. ها ةلس نيدرللد دارذس رم ثمكور اة علا ظفادلل سار عرب أدم هلازكم رع نسجل يارا عي
 1 اكو اسإ از تو رمل نمدارجبلا زكياتملا نا قحرم ابى سحز تحاصف نسراورلا كتله لرمف

 الي ناريع ذأ وس نرمك نطمح قارعسل اروع اني دملاو يني [نمزلا نب نيس عوس طق .ايسرافلا»
 اناوهوزي لو اطيح ت نس نسرطلا ميرو درت احامس نم تلج يضطر اكو ةجتالاو نير ر عازل
 نجاوهه ينحر الا نياسملل نيرو ئيرهحا نين ملل نيمها ربع نيريخايرول نسال رواو ةءلس نيباهتو عمن
 - تتنما) يشيرس الارصد فإني سساهلا الان ماذا ذ دل كَ دع نب نحلل كب اجا هورتدإ
 كامرا تار مبلل لا تدرحام نا دة ساهل واق مساعد راسي سعي
 رم نم نصنلا يلو نيس هللؤرود ىساملاوإ ثدحد اها اد نابع نييكيو رخل رمادي نع
 يطال و اذب عباس كيل اقيعوإ و اة
 نارك يتلا هول ادار مالا صا اج اوعم تييجتظذ ال هاريس مذاق جا لس يبا رعس عاج
 قا نيريم نس يعامسنماشانا تلرؤلاتف نسل لا تلاط قلاعيومس نما سمصتسا اقف منرجع

 ظ

 ظ
ِ 
| 
|| 

ِ 



50١ 

 © ازال ظيرعىل يللا هرص دارا هرخحا لو نينا نب :حوتفملا اباو ولا الاد ميلا ختي موأرثامل
 موجخلا دالوإ نم يلاوملا و ناهفلا نس نايوركسعز كد مهتما ركس هوجو نم ناكرامزابو ةيبرفل لالا نرخ رد

 زول وركملا نزيد يزإأ يسلا بنبب ميلادرانز ابو رايصوكو رابرهيأس .مالثلا هااواو كيراقو نيذذإ إم
 ليا يلا شكا كايرامطنخحلاب اكاورجود نيمع مدكجا ن ناكوهو كرايزاملا ءالتبدربخيو يلا

 © ءاذارو يملا وكسو ملا غابت ساما موز يلانرسا كك كاب تناوانال نول ميلا خبل فب 5
 ايللاجبو يساري رشا هده هولا اهرخا و نيستا نمر طوف تنكس ءاداهرعبو انفو نزلوا

 كذااجر اسصاذ ةوريعامج تيربحا مائل اهمع مطتقناو تبرح نارين ابك كلا نم اكو اذ كرو نس يهو قسم
 نازاريع ايرهيربع انيريع دار عو) مهد ايلا نم ةريكت ءامجاعك ثاكأر اجو توندبح نيب ناسارخ راج ىلع
 بوصسساب حتا مرشح يلع يورجت نب ف نع اكورب تبا مز نم بيجي ضورعلل يراذجلا قيتساملا مانعل

 ظلعر ئيتسالا دداد رجا ئريعو ,يوالات نمره جره نعت رح يركملا مزلكربيو بعصم ايرهاو
 معارىماواه زياعطو يكرحا ءنسلا وسو تامو ما م ٌمنسيراو مانحلاصمسا نريغن نلخورتيرشلا
 دععزع ثرحو رياؤالو عيس مسمع نش ةيوكح ع ناك قسما ردنارسع نب يلع نرحا يزرع ئ

 لثوإو بوبحم نيرحأ نريخ ساملا أو يرورملا,ؤاملا نب نضضرلاربع ترجأو كرمرلا يلصزلا زن 20
 لو نيضنلا فلخ نب ذسوملاربع ىلدد ل اورإلع ثدويعا يرمي لضفلا داو نييزورملا ملح نيرهم طز

 ا ١ لئاقم نيذاولس ريحا عرمجيرجل سماحوبا و مورس هرصب نلكورد تام قشلزن عرار
 00 ميلا عممحوساملا م ابوك لذس يف لولو يمصاخلاركو يف يفد الا يمول يرجع مذ يلإ نع يوري نويت ل |

 سلا لسور مماوهو ىحطجرسامولا,مينلا زد كات وس اهيل لد ميفلرسكو اولا كسول جلاد
 ٌقزايا عا نم اكو كلرمملا نب هارسم يزي يلع مطساروب ابني ا نم نيبضرساملا ييروب امنا ىشحيوساس نب نعني
 رويس وبر هراطففرو اينريقع يلزم مورا وأسد هاكر يشل لد ىلعلا لد ةنبارعلا ف مرميلاو

 ضاع اركاب او ديل دب نر جرجو نسما نريعسو ةيسع ني جدو مس نب مالس سجل باد كرايم
 اندرو نليرارلا ماحواو ةيزواد مع كدي رزسح نرهحا رثم عب نسرصلا ٌريوعمادأو ارش تب عيكوو

 باطلا ئسحا نم يسمو سجل روراتتحو برب نسل داكو مس زكس عار ردك غفر ايل نإ كورلا

 ناكمزم نوصل ل تام مي وغدر باهت اذ )ملل زا ملف ناز ناسف كرام نإ ايلا ثان
 السل اورتبإ نحرروضطح ئع ىنالاو ليغ طغمج تفتش اذ اجب نينباسو نيديرا رس و سوم نس ةيبلشتلاب

 ردهم اليو كللزمح تلق طرزنع) اق كيب دالدخ 18 مل تلذ يانور ,متراذ فاح يل عريب ميلع
 لك جلل ةلجلا نء)بدعلا سيدا كيلع هاَلصلا يرن اذوفاذل ريس لص نيلكلو جراف مااا

 سطرسام نب تب ادب نسمل نيؤسولا ةواوبادبا_و يع مهتم نمالو قلؤالق يعط نزلا قر لرد
 ىاسارتك عيمتللا) جدلا مب بزص ىحأي 1 انسداقعإ اكو ةورمو دونا هرصع رولان عش كروب ايلا

 ”ىداءولاروضنم نبدمحاو قا علاريخاب نمد ةعلابو ماه نيدداربعو يدي بز يخدرودسم يقينا
 نال نم طفح الط نجس ريعان يكح مهلا اوكا دابا معاتور رزلا هز انرساربعز ال
 رك ارا ملا هيزلاةد رس ءاثمادوبسإ ةذاللا انهرتسدا ىلا ربااب تكدوزتكردبلا ترو
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 انجورخزت نزاس ب ينانح نيرهجتني دوم نريد نب رحب موكا دي اه شيز يمس يرصنملا نسف
 .رئنلا قير هولا عزتحو اهييضتلارلوو اينكسو ةرصبلا نم جو هاا نال دور ورمب كل وم ةرصببلا نسرلصا زامل 3

 لاو ينرعالا فوتو كوعنبا نع ةهبلاب تكف نين تس نباوعد !ءمزتنس ةرصبلا ةلهدووم نمايزام

 نكت حادا ماياتفلاو دال زلال طفاخأو فلا مسيو ترد بكد ذك د دورورسول جر
 ورم 'يدورلا در مياتخ ةجب ةرم نب عيد دم كلاب مل قي ن هك ديزس عبدو ديمجاهج ياهو ورررم
 5 ربا نم قيمارزع يدر عجب تاو ورم نكس سانيا مبأد بدالاب , اهلعو سانلا ا دصذ نم ايو

 نيماسو نراهن !نم مدللو) نشدو رمق ىذ نم مدرتل ورم تامردويز نريمهو يلطنملا

 وراح ن مزعل ساونا ةرقلالرحا هرر خلا ذا هداسزعنارؤس ميزا لصلإزع هريذو
 صخر نم كلل نعاك دريد الذب ككسدورورم نم ناسارخ نمرلصا نابح ثماحو|]اهكذورورلا

 عال ةنس ميج يذ نم نيقب عيسل نيالا موب دارفس تايرايل ربع نب نسما نرحل ماع ةرسيسم
 نيالا. ةيرضصتلا نامصاب ظ فاح هالدلاورا للا ةوزيوادحلا نم حز ابورمطقسلر يذصلا م يعش ىمس ناو

 نع ميطع هوحإ ورسم نمر ددارع ملاين نزاماءاو و رغيو ىزاملا هرمتنج ةكلس ملي زيجلا

 رعب افزاملا ىبك ئةصفح ١ انرتيركسئيروصنم اى ٍكراسوهو ملل هاد ري
 08 ,روتتس نب نزاساءاذ نوطمو) دابق مهو تزاسل تبطل ذه نوي اهرحا ذو يازلاركو ميل

 يف خد نسير فورم نب نسا سعف طيرومرشلاو نزلاوهد مؤ سخاوه كال بف تنصح
 فريز ميم هوحا رخزاملا مداع تريزا ههاريسح أضل كأيزم عستنس ةردلل مو ةروصتم ذا

 وي كللامةمرصوبا و اعتدال كزام ب ىرحي جنش رج. نفنم نب ىابحو ميك هوا سريا نبا
 دةعرصم نال صيد نبرتذطصح نية يركع نيروعدس نب لس يح هيزامنمو ايا مهم ازال
 نام ئطالوهؤ رس تنم امصلاو رب م يطع درس اج ءهازرعو ةرصبلا ند يزلاوهو اور نب
 لإ يلة اك,ملس نالام مهو تبستجمل يرن رحاشلا الا حالا ميلس كرام نمو ميلس يح
 ةروهالا نب مههرر عريسا شعل تارلكو 2 يط نرقرصو زاداقب نب نعيرثعاكدر ىزارلا ٌماح
 يغنركيدان» داو الار رحمنب كاومص جلال زن ذم ميزامنمو مين كاهل ملص زان
 كلا نجلا بحرا قل بتاكل يزال يدزالارغاج كزاسيريعس نب معارج نيعاذ نوار
 راومساو توطلا ناهلس ترهل رعاص ثريغني ىعو يرطقلرم احاراد يوغيلا مسلااءا عهسدإ روب
 ارباع يور كرو الا دايز انرجمز رس ريعو يومك رجا نيمهانيبعيو قارولا ساملا نب
 ذطتامواذومام متم ناك نحيا مش لارباو ميققفلا مارب رغد ازاريغ عب نسالريخر ا وزع

 * كبر ريعالا رج شو ريقي اهرممئركم ناقعوباه مم جلسرخالا عياش
 راضدالا ذيزامم هع ىو. ريزس ةرصنلاب تايو ئرمشا مديل نيرهثو ةماسا نإ نبثرهلودربماو

 بع يطعم راساعور ةررطجإ نعرمح نخاكورم يامل اضدالا خرج نإ ةنطجلاريع تمهزيعاذيا
 . تحب عار فيد ميانجدرمعلكلام كا ذاب ل اةيدة شكل ينام اددو نارها يكد د
 عوار انزام كاركألا عوججشللاذ كااه «- يوتا تاركألا من نب ةانمريز دلل يتطنح
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 ضرما ىن يلو يلف يجنب يدوم كاسياس بنل ند ديلا مرح
 - ردها ىدرعصلا يقاتسرالل روس زج كلاب منعا رنا يرجح اج مهاربعساسعلاولا ايلا يشمل برت ديرما

 ما لوبا مشا :قصيرهأ بولإ نب بدحشو يالا ىدي نال نطو ز لديلا ابوعاد نواب ١ بيراع

 ززس تامو رهاول ن3 صلخلارهاطوباو ين الا صفحم او سأل لا. نب تدسويو نم اشد نوضح او ئطن

 0 هولسر ام ىلإ مسا هزه ناككا اهيرخإ يو ميسصملا نيذنلا نوكسو ةارلارسوميلا ماهل ثيرامل مسالا

 "اخ ىلا مامالا رعرشفل , كشر الاراخ نيالا تيرم عقلاولا مامإلا رارملا عزل باششالاب در ومعمل

 نا: يتلو ةرا تاور ال1 مزال + رايز اع داو ضر ديللالاهرممنيزيحي

 رت بارو سوط ةريس ثسداحأ ره تعيس اهرو قيرارطلإ ريغ نب كاقع ورم !اد ظذاخل يجاورلا ىلا 1 ظ

 0 ميشو راما سالم ع هن نطير هول زفة ةوب اوسع تلك هةر ظ
 ريفا خلابه زيرف يد مراسل شما هله مالكها ذو موي يرضل مدارج روك دارو ظ

 ف 0 ندا هرام ردا يطيق سرالا ن 3ك اورثملا معابد وسخ نب سوفعب اروع

 0 فو دارلاركو فالار» ميال عب اكراملا مظفح نماطحارحاو اًديدح |ماحو زمراعرم ثنا تتكاتوول

 لاةدو اعرب عيسوم اذكاوبدكأ» دكر نإ بم يف يندد ما يعورني شهلا يشم تءادضللا هزه ةدرشملا مهلا اعيرحا ْ

 6 شتان مما تاطعو ربقع اهرصبتجو يس ومان رهارسع نع ثيرحد اريل ها نم كرار وبلا قإرولا

 © اهزحا فو نيالا اوزيب يازلا مهد م4 خب الي |ملاراطعارالع نرهع سرر رعولاو صرحا بولا نرمهاربع نك
 ذاعم ننبه نيررح نيس و رينا ةزمعروتملا ورود اسيد يرن صزيرف افا نظاما تلا هزم مالا

 ئ كرردسووا لع يدر مينو اداه هر ايللارشد نجزمحاو يلا !ذدنملا نب نسل مهس كيزاملا مرو اسننلا

 رواش مهم يروباضلا ىلزالا ةمرر ثردعج كرهثرسازيسوزاو مس مس عملس ف ذو اع فا نركيي يلإ

 كرا قيعاوباراساكدر زيتا زعمس انا قارلابه كارل ناحلباكرلاءو ىفلا سوي رحاورتالاا 0٠
 ه هه دزاماهللاه د ميم نموعوإنملا نس هزاملا او نامل سد يلا ميشلا نه زامل مرا ةنسرطصؤ تابو ْ

 6فرسالاو] ميلهاجل كيردا نيبرطحلا هموهوروغالا يسار يعرم-او يال تسعالا ملم ميك نيد هرئا

 تونيرجع تس رلعا اربع مراح تسعالا نال ميلع فرشْسِرَو كلم اكو هذ اعم رتلرسأ| تسوسوريزع هازص قفا رع

 انربخل ملاح لسع يلعس ىلسوالاول ىعللا هاتاؤ صف ني طرطسم للان مطيدلحر تاه رمامسا
 وبلا اناالاة دارس ىرقم اراوبس نيرا يرد ّمدص سيراؤتلا لاو ينسزلا ريغ نب نيسممل نيب يع محلاوب|

 ٍقالاخ زاوسانا قه اذلا سايس نيريعركدوا اذا دامصلا فيصو ئاركموإ اذ بنش اريج ئدارط سيراوفلا

 يالا اقرفرالا عشعالا قدح تليط نررص نأ ررحارملاوهرشعمول ان سوري عوبارك ىلإ نري
 ادطلا اهجذبا ثورام برزكا نم ميرذ ثرحو يلا ثرعلارابدو سانلا كللاءاب + مارس ريرتشاذ لحد ملكش: ليج

 4 .راماورو يشعلا نع مةدص دداور ذل ازكه بلان نمل بلا ءرسو هدو تنزل تلحاو رميولا تفلدل بر يف

 نايسط نم مفرود كتر دارارطسعمو يركم يلإ يروح مهازسولاوعد يرملل نع تاقثلا ب اكو نابحذإ
 اهلسم لسور عس سوقا +3: ءاقاؤيلا تاسالاركذو جالا شعالا نرحل ياس ىزعم قاوح

 نامل ل ليزا رجاسد غافس اهب يارا م ثا دج تكلم وبطل بلائرر نمو لرسبو
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 ْ للان .ةذو دلل نيل نوكسو ديراركو ميا غنج ا تيرأملا ١ اهنسة بجيل نع ةرزدلا 0

 ةرصبلالصا نم نر داملا كرا ريختر تا جيلا .ئسحلوا املا بامسنالاورووقنملاو ةرعجلا اعل ئمانا نو اناروامرإ

 معرامرجلل اب رولا يريخو ىقنرلا كلالاررعن يحبو يالعلا ترح نب يلع مو ركود لاس ترجو معيراسلا ل

 رج كبسلوارثم عيسو اجو نلدرجبلا ير الا مشنلا نييفعنسملاواو شاه رص نم مشلارشوا يطا
 يلوم 1 ال سو

 انهررعبمرجا يدرون ارز باكا يورد الا قسر يرجح نب لع نيريجكو) ماى موس ميس عصا
 رفا رح ل ءاعولا ناك ريحا نب يفعابنإم) نمرصماناكف ىلع رجا هؤحاووهرصم مرو نارقل لو ىشدوي جزيعسوبا

 تؤ داو « حاز ةنس نلوم اكو وتميل يدراطعلا نع داوم فيدل بكر لع يداك وراه بل دي
 5 رم زللذ عملا يدراطعلا نع نيايزجرا زجر لم عهس نم ب نكأ ضب هز سان اكو انشرا قفو عرار ئارحا شك

 هذ ايلر دال ريحا نب يلع نم سل ئرمحأ و لارمحا تاه م يعن ونم ذرصم عيونو بالك نع موقد رلهاورلو

 زالوا غب ىلإ املا سد, جرس زق أدامحإ ليا اةورعم خيرا زر يرصملا نامل لعب يجيك

 وعلم يدرلا ارز ئزيزعلا رعب الإ ريعوهدار اذ اموهو ردا بسلا نع فويل حا دابق هزحا زو راو

 اهلس نين عروض نوةرعد ركل ب توعو ومو عسر بلاص انرماعد مي نببلعإ نع ثرحدارئرزحا َّ

 كرورلار ماب سابع ىررحلا سالعلا نورص ريغ عمور صرت رنحل حمل سو ضنا يرشبو تيل
 الفد ىلا يب دولا دابا مالا ملل ندب طاير ىلإ ياو اص ني ئيتنا يريحادرلردلل برحإئيريماو
 زو ازوحاج بيس ؤظلا هياطع ةارعلااعيرصح اجد نسج ضرع يو يد نير ةشلا نه نؤلا
 او يا هس كسل نيرجاب نون اكو ناطلسلا) داعيا مسد ره ايرجحا كيو ابن ثعيي واج

 .ياكرلارالا ىريلا باطل ئيزطنعلا نيروغ صار عبور هل نامجداب [ إسنا ٍلا ثيرالمعبت

 1 اهريغة زيزي راب سارع ع كدرإكراودلار مرار بعايريخويدماجرمل نع يورو تيدا كرف

 ايلا لل يجد اللاحم نصيبا سو يلع ع يلا عطفسا نهي ةيحان يد تاسإإ ةشلاونم_طراملا

 لعازي دار عرج نمسا نع يدرب ز انا !اجنب جمل ةرمسنب تداثو ثيل د عك درو دقو هااروطت
 ٌقينمإ) از هدارع علح نعيد نع كوري فرالا لاحن يبا اي ليعس رول إيربعس تاو مص يدر نمل

 ديهس نريج وزنا ط سند ب ويحب اتديغرنلا مع ايوياحنب ضيم) نع يدرب يام سيف نإ ىعيو 4 زو رع
 ليعسادب مرد رينأ نئ نعاكوررف املا ةا)صؤيرط نجا نعل وح نب عيده نيرهؤررع نعئورب راي اخي طيبا نب

 دمي بلا برا جنب ضبا تريعس ٍنيلع بيريعسنو مو و سيدنج يو نعببإ نريمس ئرؤلع نب

 ازد فردا لإ سن هرعد ورا نري نع يد رغد دس ه تباً ج جيم نيله
 نهزعررارإ تلاس برارزه) نسربش نروصنس نعوريعس يربح يجرم را سن ”كور ماحب ىلإ نننقزلادع

 يرام يلا نهرا ال ازحا ذد ارا ركو جلا غارق طاليس فرت ع يريد نب مز

 هيرو هو يرسل ري ربع اج ديل مدرع نب يساره نبال بخ دا نس مسا
 ةيوارراللا نرح باس كالو هوم كرس منوتملا يذزي تاموانيد اذورص اكو منغ اننتكااةو'عركنا

 قال نمل يحد نوراسيلا .ةرشلا ندع تول اهرزحا لو نورشلز عا مايا اهرب تطال اري رارارسكو ميل
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 0 هرج ول رمشلا لع نؤلل اهزخا فال ضد هزل دوكسد مال ميل قطن طر ججأ ىلا تسلا تاحمإماناسرنم
 نيعس إب كو معا ادب بوم نع كدر نهم يزلج الا مدا يدوم ونس عار تسحوفجز فويس ىزؤس زيف يصر

 كو للا قلص: عا عوكور دعا تاك نا رصازلا مسالا ناو ماب ماحد كو دامك ضررا
 0 باجر اوصو دحر ميشلان ناك اهنحافم نال انتي الد ميل قس كخ املا قاضيا تش

 طرررب لسع يعاب ميار نع يدر انعام يك الر افصتلا كحل قم ني ميعارب نب نيا ىلإ
 0 .لةيوربّيذلل ةبنمل نص دول اهرحا فريج دال مو ميلا منو وح ىل | هان ماندي عمسا نري جفا ظرع
 ءارحتارل ناورب مهدزح ن اكئداورلا بحاص سايل نافع اجحأبيلا بششدملاو اهيم' مسا راع ناحل

 انج طز ئ تيرم نب كلام نب بكرا ياي و وسن نم داق نبا تبث رجا رويس نسل او زنا له
 نأ جام ميد 3 الوكامعالاق كرورملا داوخاملا ةعارخ صو رماع ندرغنبا اثيراج ني ميله يرام ديا

 لبو سوما زل ورا نجاد اوس اع بوياو انك يحجي نيريغو اهو عوس يعزل رو يالي رب لوموهبتو
 مرو يد يلإ نيركولا و قا بحعملادوادوباو قشمرلا زهرذولاو مهري عرتمارزع ثرح معيوتو فإلرلا
 مويس نيريجا نب مسوريع نمزلاربعولا با و زملس نيتس اوهو ك5 زنس والا عيب مشي سوسرطب ثام

 نب ناز رلاربعا نرمع]طفلا ول نيرحااتملا نمو رعاص نرهغذب يجرنع كور ميبإ نع يوري يل عال
 يف يد ماملا 'نع ثيردمل يدرب اكو يسيشلاره ا الح رتطت يضهانلا بعز مؤ رحت اخ ماما زورللايايحالل
 سرها يعول .. ”ءاهدراو يدسشو نبل مجرم ولرملا هلا لعانبذ علاوبعوباو هانبور يلا
 [هورثس وزحالا عد اح وب امو هثيداحا رم تعمسرإ نع يكورب وعاصم زيدوانسس ثم 6 لحال ةاللايع
 ل اهو نيدبراو لي ٌرملس كاوحام يرقي وو مس تعهسرمإ نع يورب دل وحالإريغ نبا قارا رع سارعوا هوعا و

 0 ايري شبإب ايريعسس عراد ]ريو لسا انرهس ا سنوجلا نملعر يلا رشلا هزيم زيهم اح اهرحأ لو ميا يجامل

 امل اولا ريحا يريم نيرمحا وروي كرشملا ريدا كنز بونللوزاورهس باببافرعزبذ فوسو كبل ع هس

 اينريخئ خنين رب ينحالا يلر دل وعلل ريحا نريغطوإ انيشلاذ رطساو تافاضملا ب كد يرصنلا)ماكوإ كاع

 مكر رجا صن زمازلا عقلا ةباو و ريردمل هدر مسرور كارلا ريع تاهو زس ماما فير مداد
 ”رعدبل كاهل ب اكريلعنإو يريجا رجا ئه و يزورلا ساجلا يبا دلردمل نع يورك زسا ممم حاملا ردم

 تيرم خاجدرمالا ريو اي ماج لع ةلصللا ير نسوا وهو دلل مي جمال ل .يلحلصد تام صاحي ن,
 ليما رع يور ىلا اطيخ هيوم نب هسدع نع يدري دربال نب تمول د لاذ علسائس ينال يرانا هام نبذهلربع
 0 م ريلا بسلا درعإ ضععبل مساوهو ميدامإ | راسلا هزح ءلرااهرحا يد ملول لارلاو علاةعو حاملا دوال

 نكس وورم نم[ صار ةريس )عل نم بكرة مسا يفذ اهلا مكر دال ىمسرالا زرداسنب ىسن» دار ةئزحا ثزيخ اهريغ

 0 ئسملاب ضورعمل رك اضل م 'يرج»إ اخد دلو ظفاملل ناهردالا نجراربعرمهزعحيإ نعش رمرن زعم

 لهو نعبور طم علا, زظي اري يورلاضم هرب هرب إم عهد بعيد اولا يلا ريخ رع
 ارسال ئسحاريخ زلال اذان ذاكورم نسراصا ريالا يم دالاركوااقو عر دالارمع نبا

 ليغ يرحب ملا نإ كالا زيعارجاا رع يالا هدالول نمو باها َساج تامول رن مسرعا نعياوب ٠
 ٠ يطا نفالرود ةلوللادلاو ميل: مج أ مداملا يمسي نهال رك ير ةرصلا يمسرالا رمل 0
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 سس ابره ميس. يل نع يدرب يد الا ناسح اجره نرهيركمويارو فز فر مدار يازإ لوس اج ربع يع اكدر اج نيع نع يوري
 يساعدكم يمانلا_ وف كافجرلا يعاب رهن مورا اررارماك نم ةراجرلاد ةارحيسردالاروسون كليم

 تاكيراشإلا بوإدإوعراخم ايبرالا بلك ير ثيدافعاب ناهد نايك ناطقا ئب يفلح ئبافع ني تره يلع

 كونج در يوشلاو رم نريغطمهج يإ يالا نع يدر هولأدمدإ نع فرح يردن وعملا ينإ ماعلا 'مشلا تبرم

 7 مب يوتا فلن ةرمدر اسدكر ا هريرركاج نددو عانس هيي ل ل يننسفلاو يود فشار ارجل ريغ

 لدتا ئار يرح اللب وفط ني يل نيرا اولا بسسنملاو نقر مس يرش نس زرف ينو مراسيل شل الع ملا هرحا طودارلا

 03 نم مساربع ريغ نسفلولارسا نع يورر هراعودم> رع نع ادابورهدوكرح الإ ل زفط نب نايزرلا ئركي

 ريع قاطعا يسررالاروسوإإ.١ورع يروا انا اكرزكرمداررغوا انارصاط نحو انرؤا كنزعاكلا

 ا ييطا هنامم 0 وا او

 كو ادزي سوا زنس فص برج ال زفط نب كنزا اركي نم يئكاربج ٍربعريضانهمريف تازفخ غي

 ميلاعد يئؤنا ومريلا تلكيف كداكتنم افرح هريع ىلا ررلجر نع نايررم نيدكل سو دل اكراهلا

 اك كوالا ةنسوطس طا كاذز ءهكو املس كا ذورلب .رعط ئزخات سال سريزط لع

 ا ارلإراس اجرضدو ىنرجالا نانح كوب ملادرلا نساسانكوزخربسواوعرقرارفل ي ”

 ِ قاروهاريهس ١ ئرتشس نع درع صرحالا انجب جوار هإررعرنأو رجلا هكا بيوُسو رجالا ]كولا ن نرءاصو

 1 اوناو يري نسحا اناكو ميرو ةزورمادويريس ئرعأ ئرساررعو ضكاريح ائريسو ١ قاردبلا مهاريع لميس ىلعملا

 ىلا هدرز معالو كايا روس ني سارعو رازلا من رول :ريكشلاوإد نيعاج لس رمل ثمر
 كوبا يل اس اشرت يزرع نص انوه ذل: ةردوحاملا رلرظتلا ماصعذيزيخسزريسو او
 نفيد هروحالامساول هللا نمر تفلح طضيوالددالا كتي ثمر لوو ينازل ارو! ناك هلال ونس
 اناا اماو لصرف نيدولملا سلا ]كأي رتساوبا د تاكلاةفر جر فض ازهو الجر كلاذ تدر اال نم مهارسو ب |هر

 الغمر ول داحزإز وحالا للؤيم تصذؤملا دو كاطتفا سارع ئيعمللةددزجياا نمار نام

 بر بلا اه ددوشجالا لحاارب له للسن نمريدلا اذهب نم فرعارازج تنامي يلاتخ.ه
 ونجللا انااكديدرولا رسرافلاب . نوسح الإ بوفحت نب ضسوي رلس نإ بذل الع كولا اهرحاؤو ريما نيشلا

 باو نيا تنس تام هلويدارعلاو عاصلا ريع منع كور هونجالامساو يرضملاريعسوريكملا نرزع

 ركل ريع وور موفي نسوي حا يدلل نم دونجا لس لإ نقع زيزو امو ياسو نين 8

 وابا ىلإ نجار ع ئريزعل رس ثداحإ رمال "نعاس َذ خيقللا ميم :اربا نم بوهسسو اندم نب كات رد يور

 رمل لوبراسد ماس يلارهماو نويسحاملا دوس ىلإ نبهاربع يزيوفلارع عصالاوال شو شزريعوبا و راما يلح

 طور ن0 احاول رمد بايب حمس سو مطر لمص ماوس زيدون

 دوره جريد كريحىأ نضلارعو ملعب هلو و لضمولل ١ نربوروس نيل راع كور مصوبغو مزج مانع 1

 .ةريلل هلي وضملازسحولا جو راذو يلام طر دز الذان كو زا ينو ودرب
 مول هالذد» همرلس امو هدوؤسحاللزيزعلر عر ىرحا الما ءالدد كرت: درعا يبادلات عادولا دارااوم

 06 زوج مهيمن اا نب دال يس نادصا جيران اظن اللة بددرم ركوااو

 سبل
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 يدركوا. كور ثيل لإ ان ميعاربأد لس نامعو نايشلا ئئ : عرش ميل اج ةدوه عمساارذب

 مم فد ناكر مهريغو ياظمل لد ني] سمسار اد ىئانلاريعو يقداثلا مهزريم تيزوعركدولارراذعلا كالس
 رعت ضيلا ميش تامزسكولا واذ ججانيسحلب طو ماعم يل كدا. رقدؤب يورلا ئاراةرادلم
 © ىاولا اهردد رموييذللا ملاو قورشلرحا .ايااهرج مدد, كسومللا هنيتسامو ئدش 2 ليلوالا هسر 5

 ند عز ياعدااراس عوف مزيف يعو كلاس ومال مينا نم اهرخل ذو تكلا ةليلملا نيام

 لما د اهنعا ىلع ناكذ يارلا باعها سرت يدابارتسالا يسومللا] نإ | ثارمم ثيرخارذمجوا ايي

 للاخ نمشعلاو؛ ةررش يلإ نب عناد انيرحاو ىاوسسلا ةماؤس نب نسل ن عهدرب عربلا ]هال ا شام تشمل
 0 يللا اانا مر مران ظنادل يسار ولأ 0 اذكع معين ,ذ مارلي يأ ىا او خولاريوس تيريخو

 ةمااكالاذ الوكاسامار مالا ةيسلا د ريل اهرزحاذو نشا ءاهتخ دك كايوهنلا ءايلا اهزسد دو نيمالل ام

 النير نم قبلا يرورملا دزال نا نافعا تيس نرخ نرعوهد نؤلا,ئيلااماو ِدااَ دلل امن

 يك نكأ 0 ؟ ود نم رميت تايد نزريت هناسرو كلراملا اذونكوزرع اكدر نجل كلارا ز انه نم ناك

 لدن و ةقنرللا نهالا, علا اجا ىظو نجلا ةرالداعل رهاأل ميسا ةرهوربمالا هكا ورت مراتي كاروم

 ير نايل ملأ فورا ٌرانادوبا دا ئطاوللا نا سابا تل در يالا اهلا مشو مالا

 0 فاللرمد حولا ءاملا و ملأ مهب يناسب ايلذلالاو ملل )بهاد درسا از الدر :ريذ

 حارثة عنا لعيورس ينو كرما يصد ماسرايلا رمسلا] تايد ىلا هرداؤوتل نبدا ع :وارلا نر

 طمع نب نمجرلاردعاجب مرح مرتحإ ا ماا وما يلا نبدا

 لد ودلارمتا لارماضرالا ءامامأ تاك نادت رخل يرشد تحااناوه ياسرعاملا مهر رع نع - اماه نيذ] | هن

 لنواب سمع جمس ابجي تارا جربو ةراج هانا ةياوان طير نيو رام تعلو قب كاكاح
 علا يباسللا يوم ناؤملاو ريس نع نياعسو ديخربع برر جدر شباب مهو جارد ميكوو

 ختام اطجارماهمرئالرر رعد رام حمس اكرر ذلا فو اير وع ديزبع ىلإ تما هاوس 2 ساعو محصور

 ةةارمسأ ةجرمحا سايعلاوبأ ةعاكدر ياسر اللورعاج فس بريعزستلاوأ ىف ؟ خالمرس ناعم رئت

 رول اناك نأ انارتسالا زوس وباانا كررت رحنا اذ اذ طماط جن نمو سهلا | ارهاط نريجواناريقفلا

 يعول ) زلرثحلا ماسواشر رد نمدرغ رسب اجر مز ضتملا وااو و |اًقاصع وز ورملا تأزم نريعس

 قمرا واق ئدرضح الار اراب ريوؤ اشم ,للاذ ىاوتلارل عورتمل كراءلا ةعادارا اإلاقدرم ذه
 - تام قارنا تامح اذ اننسرن و نإ يرجو نوهو * لوو انماف تاهل امك اعك

 يلا دشلا قع ةردرلا ابا اهرخاؤ و نلالا اهرع د ميلا جذل( اال ايلخفحما تنظف ينورعا

 تياذ جوج اشفاذمتملا لو ىوسقلا ئاملا مدام نب باعوا مدل عار لهس از مساوهو ريام
 الا ونالا ثراولا راما بص مفاد زم د 2 يهمعلا كاللرع ترم هداردعأبا عيب

 دايو نم تاي راب وعملا دابلا يسر ءارلا و ككاو نت ان رامومتملا ءانلا مو ملا خطب

 رلارلاو لاتعد تاماهلاةبونة رم طد اح نم ةلكولا دبش راجل ره قوي نم طموعتم يرخا ءاباهوجا
 ىقجال صطخ ىلا نع , عفارمشوا ولا | متم مالنا اور الدلا نصرا نجت. مراح ةرهرتعأمملأ تصبر اماضيا

2 _- 



 يارا يف قة ساتتللا نوكسواهري رشتو ميد طويلا رايلاو ماللا بايتاقا معد ناثلع ن
 لراذ امههروهيثملاو ةانمريع نيرتمب ثيل يلاد عرهز نم قيلعترم اكان غل ىلا ةتبشلا نه اهنو نم نإ تالْمس

 لعارعادر لسور يلع س١ اص ملل وينر بارىصأ نسرتو اه> نع اكدرب هاج نئ احوال ِي يللا ميدشم نإ

 رع يورعشيل يب نم كرملازمره ايريزب ئيمهازبعر كوبا و كاللربع نب ناءاس سالو ذ إف تامّدندلا

 ١ 00 هيلا ي-دراطلار بز وهزمرع تردزب هولا ف 1م, .ةس تام ىلا ننب كللامرابع ىور ميباو
 .خئاورم جادو ازرع يدمر انيد نيدرغدراطع نعاكد درب ةكمزعا نم قدلل اريج ردع ئرسزيع نيزيخ و

 : تشاع قوسا نم كلذ ىلا د ظذح ءوس نم مهل كيبحا+كلاسالا بلقب نم ناكهنودامملاو

 و نر نكسر اصوا هتينكرت دك فو ىن لا ركم مب ثيل طجرمادم اع بدك حجفش |لاويا دا زي ابيصلا نم

 نيو ره نيم نسل وبادر عت عّريشم فايل دقو نيد سسيحو راس رتيام طا وهو م سرت تاماولهارلع

 مطالب تام ماييرسنمو 00 ارد نمو ءايلدلا لج نست نيرملا)عا نميدلا صاق ون قلع

 نممو ئرلا زي ]طفلا ل هاو نياضتللا تاقنلا نمةءاجورمت ريغ نع كوررذو ياهددا» ١ ىلو مرا
 )ااا طاش كلا ثجرهحا اب يلح نيرمن مس رولا دليلا ىلا ل ثيللا حولا بشد

 لبو قاردلاو هكاساردح عمم سمعو ع ءراذعلا جرح رجول بهنورراطو ملح نهد ثيددل ظاهجنحا اراخي

 2 دريس منار وج تامو اه ذد كذؤللرضدوب اول ا) كسار سورا منع انل ايور قلم ادعد| نكسو

 بنيزارب يله نم يل يوزاريشلا ظحال يك وؤ طعنلا ئي خلا ههريغ نزل نينسال يلعوااما و
 رب نيرو مسرا بوقعي ردم سال عياد ناقلات يجف فاحوجيز
 رهح اعمسجربعو مزحإلا بوعد نريعسر عابادر افصل روع نيل ساما يفعاناو ىروربمارلا دالخ نب

 ا م 7 زعاجو ظفاذل مهزردعولا اخ ريم عهسروياسن»و هرليس تزح مهربغد رد ونسرو نب ْى

 م موك عاوماو رلحبلا 3 ودل نفاح تارقلايفرعمإ مرنم يسر افلا يللا يلعبان
 ريعاسداكو تارا ل ذدو محلا نس ؤلكذ ا اللدود عوام انيلع مس رم جك مالا سدايملا ىلإ --

 الل كوولاو رازفلاو راشسالا نيم لعبا ناكو يزارتشلازعالربع 00 نيروونملا نم

 قس ناهس نم تضم ةرسْؤلما نامو ناسارخ ازد اهرشولاجرلا ةذرعمو يزاذملاوريضلاب

 زي ماصرشن ميش ييلارافصلا ِه يكذب شيلا -تعارما 2200000 با و ّساعنإ

 0 نطاو تلذ ينسدازيزعل ريع هركد ازكع مسه هوس ميسر الو تلد اكدزاريم بيظح كاكو

 فش ناك تسسيس * اه) نم ي :ركيصلا ظف امل رشد ىيعسواو ملعا ساو ماعنداو ن نيجبرا لس

 وذل يي ءاجيرش ماكس ثيددل قيرطارا عا لاو نعله نس ناكيلعد ثمل ورع
 عئارفرصات مارب او كاتبحيس كوالا مم رب نب نيل نري نيسمملابا عمم مولا نم 21 زاجل

 ”يلازس رع كدر نحاجريعسو ليد نبأ دوي نعاكورب مهلا بله ثا يفد لزم كاكف ةرهنل ]جا نم

 لصاا را غل وهجرزدلا نب نسل ىلع تحمسولات' عشا اةفرنعولا تلاس غاح ىلإ نيالا يشم يبإ نيريع

 فورا حا ءاملا كو ةيردلا ماللاركم يجبللا كومد نا !اكهناتباو نو ريغ سكورو 0

 طل راببخل د تود مساع يدوب يللا ثد وللا نس أهلا نري سارع ينل سلا ةلهوامنا اعرخأ و و



 .نب يسود الإ ومس اجب يلهلاو كرا ريم نب تلصلاو ماعتوا و يدهس نب نجار يدر
 مل نس يولولاا دو أد نب يمودو نورصبلا راع يدرب ميش رعس نيروصس بدم ب بجي نإ مسا

 يلو زعمسأ نب ومو اله نب نابحرو كرابملا نيارع كدر يرصبلا نسفلو نسوا واكرر

 اجا ؤو دقثولوللا بحاص متاحوبا بسديروصنس نيدم ياك ميهاربا اجملاسو يقمن نافع ننب
 0 هارلا اهرحا ذو ملاةواو ْغ والا نيباهللو مق وموال رذرع اللودجعوم يزارلا ماحب
 عز عاججامضم جونروصلاور عهول هةر رجل املا داب نسزنرم يعد روموو ىلرتشللا نم
 35 ةواجلا ميلماظوفحلا اك رماش اسوا اهش تاككر ريهام رن يلع يدلل وا مهتم يعلا

 طظفادل يال لارصان ريع دعلا وا راعانل قوررو مدل ملظذ ادم يقدصسلا نيعس نب ساملا يرفظملا
 موهولب م. تنس جواد لاشرعسا اكرر وهوللإ ىقعشالا ئلاربع اج نوعلازبع موتفلاوباو يدارخبلا

 ميم عمسو قاهجسارثطملا يلإ مامالا رح وفعرشفنرظانم ميضف كروهولا نلخ نرروبخمءاذلاوبا و
 ”ميأم ىسمحو ئسرا مشسإرل دهرديج لدا )3 أكو ىارفسا«ازيساش ثم توه هرج نيو

 0 تأمل نإ ىلا رشنلا كم نحول ءاهلا اهرحايف 5 ماعلا مالا عب يديلارابلاو هازل باب ١

 لخنع يوري بهل ىارلو نم قرا يدعرلل يلع يفإ ئيفعرمبشلا مو رورثلاو كو لسا لص
 تايولقللا تاشإلا نعو تاعيوضوملا تاقنلا عدوي ريال هاج هدارع يكاد ابع ريك نع يدرمركملا ذب

 ياما رخل ني ميعارار فرح يهرل رجول يميعاربا ل بفصموا معاكور ,. جادهحالريوخإل

 بهاي أل لوم قبلا يشرفلا لمس اب مانهريعسولا و متثرخ نار عاوور سايعنبا نعيكورب ءكماسا نم
 ماعالومد للسالا بلش نم دأكو عئان و ملسانجربزب و ببسملا نررعسو كرهإلا نع كورت سراازهأ ُس

 تاور جاجحالالطب تاقسلا نعرسورباهد تاشالارتفلانم تيزكلذ ملال ثيحمم تاذوقولا لاسو

 نيركتماجوامح اج ورع نا وهو بدل كادر و بح تري ةريوضا] ذ مثير“ تاتفلا ادا
 0 عقابا اهرخلاؤو ءايلا كولو ماللإسسلم وجها فارغ نب سيق طورت نب ثيرالوعد كهرع
 رف نشل ام نيد رباب بعل ثيرلل نع بك نب ندا نع بد يهد در لا نم نطد وهو بمحل قا رئمشلا

 ماهي رد نارديلاو :نابشلاب فرب قلا ءلسقلا يحد ةطفرارلا نسل و اان السنام دزالا
 نينمؤملا ريما فسال .هداو ككل رس عوف لح اقف ارضيات ادزجيأاةذا تافرعيرم ضف دانا لودي
 يراهم يجرم نيت ضو زال نم نجد بعلو بهل نم روع اذ تنعنل اذريبحل اةاريل ماهل ادري
 لاذ ةاضسإلا ينسوا ريرا ىراام عيمس وليذ يح حيزا قف رهتشرع سار باصاخ ناش يرالرسا

 كيد ىد ٌرياوهلا نمرود ديلا مرارا نبتاودلا ج ييللا كلاذوهاذاذ تنلاذ طم نيريبح

 سيلانإ قالا رف باكا درراوا لاس يلا مفو تلقب اكل مطم اجريمخ ناكورجنلا ةدوجو راقلا
 ايو يلا دولا روب نير يعامل, لاو وصور| نير اهبشللاس نر ساري عنب كج نق ا
 مدرع بدلا كرد نب بكرا ني ملسا جف وعر مسا زلنا ىلا ئاركذو رعاشلا املا فارم نإ
 نعال يدلل فرصا اذ «-رماث الز دليلا زهر عزو ملكا رسولا وعاز هوو نيزغم نشل
 تو نم نطب املا نا ليرد بدليل نيبال مثعجر ,رقو مو معلا يا ابل تسع كلوب مذودرما
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 لو ةفنعبا بحاص يواولا رايز نع ئسعمل يلايو) مطعو | 8م نس تامو اوس عّشمراو بالا نس وربغو
 نئباوإ راسي قدح نيؤ ولامع بس مهل ىدجازا كاكو زضينحي اًرياورل اظفاخ ناكر اضقنلا كير امهر

 قرب مدل كلكولاذو ياهلا ريل ثدنه طال نم ميلع ناكأ مل نا حاضقلا سلس نم ماقاؤ اذ كلاذ ذملذل

 ىا نع تنزه داكو مارتساو يعتساذ دس اذ كللمها اهزإراة بل ره هوكي ثاوجياو انمقلا

 انوا تاراولزي ظفاطط مربع هيرما كاكو يقفل ايلا تجيك يدح لارشم نا ير
 هشفاويتكياك قليلا ءوياكب دايز نب نسل تاكولاق اشاجز هما الوا نخاد برشا الو كاي ب نسل نم
 مشا و نركض نم تاكو نيتاسو عيرا مثم يف تنام ايتن يدخلو ىسياو .يذاوباكتب سانا ناي
 لك انيدسو يلا كلاس نب مستقلا نع كوري ةوكلا سا نس يرارلا يشل يول لال إو نم فسوي نب ماشم
 انكي انشا نيس نتريعو ةيحان ترهش نبمهاربعو نفس نب بوظعي مهيدر ىسفمل كلام يفإو ةينيع

 3 انه هرج نع يدرب ولأ ير لاذ يفشبنلا بوةحوبا عاضرلا ناو نب ىو ني ماه اج ميعارب خس
 را]ةاريراورمب نري ىيشنلا مسعللا ىلا نرهأ ةرهزموا ٍنيرتحائملا نمو درع يىرملا ساخبلا مقل اولا مع

 ةزح ننرتلا-داراي زحام تهمس وللا لول ركب سلم عوسار اج نكس نشاعأ نم يروا
 لأ يل سارح ولولا اورم نب كالا نب جيرس ييسللوبا وب ولولا عيب نساةدارحا نم ثاكلاقف بشلا
 هزداوعاناد دابزلا ىلإ َى ضلاربعو سادإز نب ةراعو ناماس نب غذر ريس ئراه عدرا اولأ يرارضب

 تاردلا ماهوإو برحنيريمز مقدحولاوإ بنساجرج رذعاعور متري ةيديعامب نيذسو يزل للص
 عنرادا ىضرس ةرصبلا ثبروا اثر صرفت تاكو تايزارلا م اديباو ةعرزواو ينم نيرهلو مدهش

 ”انبعولا و يغعالا ميعضدد ؟ا1/منس ميل كد تامر نيدعجو أ مدجرنم مايه تام ل ف نيمو

 ثمل مولدلاظفاخ ناك يه وضحي ىلإ ناب فرو زل لص) نم مهالوم يهسلا يولولا) بيوح نب نعت نيريع
 قار لبا قلاع ثيرحو مجزكا ذو املعح) نسانانكلا» ىسل ادد مشو سلا مايابافراع بالا

 ايلا ىلإ ركوب رنع يور حيد يدرحلا نا ربعايرلاخو كاهل ا ىديد يكرسلا ارش بضم نب
 يلا يإ نع ىورورياعإلرب قوي نكي ل >ءاجو يقتل صوحالا يفإ نب مارب عواد ؛كرنزلارمغيطقلاو
 ليل رك يلا يوولا قعمأ نري ولون قوتك ريع نريع تعبد ا انفال هع
 ايرهر لنا ءاركيوار معم ثمن اذ ةمبشم لإ يركب لإ عم سسلجبعي ناك سانلا اطاغحا نم كاكفدب امو

 قب اجب هلي كاش اهي ناكر ان دلاله نم زب هاكرك رم عزو راس يره نع كتر
 كيما ظفحإي تادالا نمرثيا ناكو نس منا براشر3 ناكو بصخال ناكو مهربعو ا ىعنا نييك مجاو

 الفم مو ياك هارعالا كاشاره هن الر برالاب ةرتبورعشملابرجبو ناسلرلو سانلا مايانؤرسو

 لاك زناول هدو اد مع كورب ةرصلا زها نم ئرمبلا يولوللادرغ ايجار بوبارو م ءةنس
 و اياضلا عيمج رجا روع نيس ارنعبعوراهعوإمو لح نيرخب ميلا فار يا تسبسلا
 هدر يول ولا اريحا نبريجرهاطيوبا_ره دوار ينال تسلا باتكير نع ثرحنمزحاوهو يم املارفعج نم

 ةقرودسو و خيش با ذلا يجر تيفو معددور ميقا لا نيريعرمغنلا ب نع
7” 

 دريم ]ربو سان نومجو مناع نب ويراعي وبا يارام نع كدر يرجن ول وللا بعاش كولون
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 رمذلاب ورعللا يدان دولا 5 جابر نع تسفر روع رمعج نأ نا تواركتإ | تدخل لاعبا

 اهرمل يرهرسر وا مم جيدزاخل لاب مدار | نت تيس مبا انيابإ عمس نكادصصاز ها نم ينورلا

 5 مياهنا دا 0 ةمع دود رسما رط بورصا تع يمص رع م

 دلل مهر تادردولا اعمر معمل اد نيم رطب د تسوى مسلأ هزه ةرحيولا دانا ااهرنحإ لد مال مذ 1

 7 رسول نرسل ناكاكرملا ىددو) تادرس نادر نتازيزمادبعااب رمح لوم زلات ا

 راق ثيورشلبر كم وهو ثمللاو مديل ائاو يللا ع يور مال سو لفه ريضف كساكو كلاس ب انيصأ وماي 5-0

 8 رد زعشدا ارتأ مين كالا ارصل انلقف 3 ا رمد كلل املا كلل أ-؛ باكيسضلمو انيلعل 5 دار

 نعالج كلابرقم قحارارم كلا زهق نزلا طقسيو باش كثرديلا باوشس نبا مسار ٠
 ضرع ا ذاذ كلارا نمسرض ملا هرت كلا ووزع كرم اا ةاكن دات كر ءالانأ مهقدرذع) ا 2ك ا

 عزا قدح شللا» انييلومجو اصل رتهذ كدلولادل ادا مل 3 يقشر جمسن ملام 32 ا

 كفؤ .بياش] اك كلل امن. اونسيسد ١ يسكت ام يلوا صر وقندك كلل نكمل و نك ىدكلاقو نس كنصانم

 ا نوم دن كلا فاد م مملس مدل اكذ او يرد ركع » ىسنوب كني عس وأ اذ مافن رش نم

 0 ةئضرئالا الب نع يعد مار كل )+ تان ناش هزل قرارا كح دايلاو اللا مج ُّ وللا ةيامو

 ا يب ارروسولا ملا ىلا نعيوورب تارا رولا يوشالا شاهد نيلخ ا ايسانصلا

 0 والات شلا ف صرلرلااىزحا ةدواواهردن مالا رس 5 رولا سلالات ةياغلو ميرا اس ذي ةؤرولالعا

 يدر امر وخارش ىراؤاجلا ٌميشلاب 0 53و 2 الداعي دحاو ١ قطو ناّسسرروح قلد سر نم هو

 يطرد نير هزم نسف معبكور يفزل يلا رصقد ةييرولا نع كل ىتجلاو مسالا, ةاساسملا ةرولاو روف داك

 ه ولا ايللاش دارغ لكل ةالا نموازلا هرعت مواولا دكت زا يرابحالا السلا
 كي نازل ىوعرال تسول اج ءرعنبر رج ذهن لإ ننجل بتلك د: ميزا بايرايحات قرشلا بال
 ثيل عمم انريدرارعتا رخل وهو اكراوج رجالا نووصأ يلإ يفلغرتططت بيجزإلاب شرا يزمان مانا رشا ضايلامةيرولاا

 يمليه وع سانب اطل نئاوراب كوثولل نيمسدلا جاو بيرل وكب إو ةلدلا نارزحج .يإنيرثلا
 ذود هور مرتع دالو تشاكواوعرد و زارت غو ىدرغ اخ ءالؤهن م قوز مداورلادرمتو كانللا

 ه هني مهر نو لاةشال ره دنرل ا هزحا ذو اولا فد وأولا نكسد مالا م نس وز كولا وك 1 مزس

 ا رب كابربعاكرمعرسذدولإ اوبمروورشملاو ةعلسلا تدرحورس 1 مدد قم نيد

 ب دوز دافطقنم ان اكأرلح اوس ال دير ناو سمج َمفياح ١ .يسجيزم نسافر طارش ركل ارب نك ساهل ينإ
 .”ومسا راد رع اهررج رود ق) كرلاورحورم . معد ملاذ داكو كارلا نم يلدخو كاطل كارنع مهلزعبو
 بيطخل لاب نيسملا روسا مشفلاوا راعانل يود مهروؤواطفاخل د كاكلل يدع ؤئرغمج ]طفلا ا سحرسو

 0 اذاتماجتبنلا نبش وولوللا ناركرويس نقد وزباهحو شا ةنسدلوللا ييرمس ذي درع قو را
 وفل نيتتر طار ذب ناس حني يروم نب نسل ارد عر بعسولا ءامزهلا نمرتبسلا ةزيكروملا وولوللا نوعي

 3 هداشيرج» ئوورتهشو جو اظمح مم ايرلاو» جرو ىاو نينفتمل ظالم نس ناكترالا 2 كرم ةرصيلا] ما

 يلائم عع مدر كرألاو كلاموٌريش نعذياورلااريعزبا دعا اوكردا رواج نع يودو تاقنلا نعالا



 . ةقورططه نادر ورش اراهؤر مانع نربط عندسورللا ناس نوتات
 ريو الدبس هسا زعنادلااهزافو ٠ وانكسر ]اقرا الاورام نت ةنصودعف ل ىسف سيو ولا 0

 1 رقما ماهر! نجت لابس لاو ربما دسمولنالورل
 ل 2 املا مضل ندب مهري رسل عودا ملا هده وددت

 10 لينال وورد لغسيل ول دج مجاسه سوال اذا لدعم هشه دحيم يلام

 اهمال هزم ةزلسولا هارت إيلا رخو ىلا: الر دلال شقر دورا طوني يورك ادن عمك
 اتاني سموها ايهم نست اعز تونسيين

 ا 0 اول واسال زول يفور الا لوو رداد يزول 0

 يؤجر عدول ىمارا ج6 ردع راض دوور طرت م
 "ل 0 0 0 جست دوال نا وزااوو رمال يق بباط

 ااا طرا مرايا جوا ان هد وادب 0
 ا ب ادرج راما مطل راوكمو طووك 5 حن
 تكرر اوما ردا أم زمني وااو دل
 قروب بوو تيرس 2 اب يوتا اراك ماو

 000 لا

 0 تل انادي جانا ومنو تنس
 1 والجر دارفور داو اردد ارك 0

0 
 0 ما 1 راش انزيم اج 60

 دولت ور ريالا رون يا داو اونا زم
 0 0 ما 200 2 ها ملام 0

 0 جر دس حجج ارجل 0
 ا دواسر وط وساد درا د :ياهازداطإ# برجل

 ا ا ملل 00
 7 0 تيمور ونص 0
 0 اي الا ال وجم ماوخم اهتاوماجا
 010 يد فاو سور نواوكر طر لطم لا
 رو ها دو واو م تمر 011

 وسارت جو ايار ططجج 0 قر 0. 0

 دور ازج» رغيف 0
 52000 اطر



 انياب لادن كه دفعز اللا هيف ىلا هس ةدقعزي ساسحلاولا ناكو نادك وهوا نبرحت
 نإ! انل تيار ظتاخل ىدعن لاق بازكن ب باذك ا دنعرلانغرازفل دمر نيسحل ان! هيلع :

 /لاًضادص د اليع وب رطل لعوب! لانو شيكل اعماج ب ادلعا ارو انيس ناكاد هد يمت نيحلا

 ةم010هنسنيفسب نسوا 1 لاق مهيد ناك عيبرلا ني ديمي نيستا بديع
 د ناكورتف وكل ف نق دود ىتسو دادضبب مهشقد نم ويل اعيبرلا نيدسمحنب نيسحلا نبا ريح طلاوا

 قوس بهم بحلص و ناكو تنامذ) ىلادينرطو ١ ٠ دنس نىك اول االوضم نمو ىف جرخ
 هنسندلو لوفي دعم كل ْذ قاض هدادهسلا كطيو نم ن اكو ركنم نعّوشو فرع ماو عاج
 ةور ذى نع ىو رب وبلا طفلا ريت 010 دنس ةدفلاو ذ ةرعتامو نينبامو نيا
 نصور لاني نب ناو ناهوإىريعب شع دنباو دم نب نبت لا دنع ىورم ساهل
 نسديعمنب هرهر وخل طلاسم نب هرسمو ١4 دنس ىرتملاو .ثرابملا ن١ دنع ىورمموكع

 قام ودل تااقنلا نعد رتب نمناكدنلب لها دنع ىدر هشبل يدي نعى وورماشلا ٠
 اشرب د بعز ديم نيريعومو) ىدرعن ١١ ذ ام جادتحال زي وجال دتماو ر لق ىلع تايثالا
 ىلدملازب يعم ن بوق نإ نسون نعد مدت اهذ دفن رددت يلا 3 رلا ندمت

 5 !مسقل أيل هع ىرروكمدكبو وب ىصل !ىوتش نب رهعوكب ىلإ ىدكركسصلاّنو رهز )دهس ندذهو

 هشولو ال! ىدامتو ثامو 11ه نس ناس نمزشملل دلو انرصصن اكو تمس اريمندمعاو
 نب كللادبعز عامه دحر دار نكس طس اوؤها نم ىرفلا مها نب دهع مهوب اوباو موا

 ”ولانيوحار مدان اسحم نيدبعو ةايرلا فرم نب سرد ةنعور دبعس ندلاجيررميع
 نو وبثالاث ةسجرهرمالسلا هطع ل وحب ورعألا نروح بعلص وهو سنون نب حبوتس ىو املا

 اباذكه سره سعلص تنكو هرم تعوع يارجل نيدهم فول ١ نب يحيا نازك و هزدجم ْ

 دعني ىم و181 دنس تامر هس نمل يبل رياىيلا نب دهعدو ادوللا ف اكو أسمح ظ
 هيناكذنا لاقي ير دنكس الا لها نم يللا ىارديكسالا عدجنب ةموعم جامع
 نابحر ىرعى لاو هربا نعىور اهنع ل طوقن نيذح ب طحا ال_ظوومو ىلع هل كاع نأ
 واو كلاما نبأ ودع سو ةماساو عض ناو سلا دنع ىور هلبحفا ن

 نايلا ىرواحا نالاقوررذ يش ىلع زي وءوس نحر رمل لاق ىوكلا مهوإاو ىرقملاو
 رصوع ايلاو ناك نيبرصملا تاّدت نم َناهاىلص لحرم ن لاف ىلع نب ىس ىم دع

 دوا وبسم د للى نم تشمل ١ ىتانسلا ىنغلا ديسمحو نناوذس نب ةويس ناوتصول او
 ماوحو دعس مهو اطل راسو دو يمن صعب فان
 كيس اولا سن ىد) رشا حلاو ري ابعللا نروحد هنع ىور زجشه 3

 هب اق مم»للا دس ان رهويعو كداعبلا للا تسمم“ ١ ديمو

 5 ةبضلا هدام ةلمملا كادلا ديدتشو مال ١ معي كسرلل ١ يباذلا
 انيمرل با كاحدلا طش تيردحلا فورا تسلاء عض سوصو دفا

| 

 ا
| 



 ري يلدا ويلا وسن الا مرحز يتوهم نوب باو ترحل سالامثوإ
 نربكو دراعه اراصإ للا عشار ار ويس اديرماشلاب هليدم وهو نوما ةسسل !هره ولا اه ذأ و ووارلا

 د داق سمول ىديعسلاذ ناولس ندهن رموحلا طلو اود الهر ويسما نيم مينو“

 ةيادنم ومدن ارزو ظاحلا ىوبشلاب ,وديعز در دخلو ادع ىو دوك اوربا نمو نبك هادم

 | | ددسادع اقئااهإورضالااهيدراحنو تو مهناسكم قامشلا راحو رمل يابو 0

 نبا ارملز اكاحلا» فررعمافوصلاىزإ شل اضو ندعو يروطملا سادت ةسشاد زير او

 وزال اضمن ةلس يعدد وهعرلسو ه.طعدم|لصلثوسولا ةزيدبمزواوعزمبو
 يلم زاودس نيا ذاق وشل اهركز ندي دمار ابها نعتدحو ةنبدللعمأ 2

 مف اور لا ادلاو مولاي ماهل رمدقملا تدب نخيو دن افوانفلا 46 عدن بجرؤ يذيإب قوتد ©

 00 ةراييزلا نمودج ا نرلاط دنصكوم شنو 0 عيبا
 | ا هتلر غاب أن را

 :نارم ع ىسالا انف دنع تلاسر رو احدا نإ اذا انهي هنعوورر دال ىلا ع وريرما ولا زسم

 8 نزلة نمل ادلب نم نسله كرط ندر لو جلال ا ةسنلا هام .ذلو لاو ل مملارارلل نركب لت

 الرجز نبسرعو 8ك تومان )ناو ن جيرعو يجمل اوزاتو سيل اهيل اذا تشاو هلت

 يننيوعزسللاو ملا ادنهولابوشملاو مهنا بضم عملا انين اس يرمز عسل انزع

 رعت ةرقوالا وار ناكو دنع ةنيول وم نمل اه زمدابز نطيل اكو تالا هاك نابحؤ احيا
 ةثطودا رضوا رانرمدلا أب مذ ةوىرطلا باسو دبقو الذال نسل يلعو ىدنخار معز طنمفملا ©

 كاهن مكاو ناار وهلا كمل هذه اف كسم
 نةناملسدنع ىدددلاخجإ نيؤ صم دنع ىوربئتسد نكس يلاذها نوف تامه وخز نادعس

 اكد لامز درجت عمرا الدي ئسملاوأو يل ناو ديس هم ناطور امنيا صو نجلا

 رمد شكلا ارا ةلطدحز صراف سرر نمش هيسيعس دوعن أ

 هدو طنز دهقد هدا نونو ثايب مف .صفحو يرد نسم ادب ةيني يفسر يمنصزئاج

 مرفوع اذإنيسغلاو ىداعابل ا دعو ديمو ةصان ردهتو ساردعر ءاولا رمل بدهم دنع

 دالة ومينرفلا نسكن يودمل ناو انوع وحيد ط نمار دو ارلكل كر نطفرادلا هزل

 0 همالادنعْت دل لهو نيم سيد مكن اف هنعوإسلانمجلاديعوبارلاس اذ يطق

 "نوع لوا وكاد نيرملا/ د دنس اخو تن اكورغالاة وح دف لك ج دنزورلك نمد

 30 ًددلاوو ىرطتلا رفح مو نوضلاىربكزت دج مالثلاز مشلاو رك يهل اكلامؤ عبرلادبمحت

 هيون الاديعسان عاب ندحو دادج نكس ووك اناا كلامي عيبرلا نب ديم زيي ا نبده

 | عفا رضا ىفارهح اوبس اني نورشو عيبولا ناديمجو دحو ىرادشلا بارت نإ

 1 ص ادهش نييسحلا دنع ىو مرو اىرائع !مزاحزيدملو ضال ادنصل | جاي معارأو

 00 ,اولاناداّس نوكواو نماَس نب فجلاو تادؤلا ننومفحو!و ىرتملا ماه! نيرهاطولاو



 ينو يلدز دعو طوسون حز سادس هارازع ار ظاشانن
 ليو ادمكمو ا هنعوم ر مير كم رمان مهر ند محلل درعا نمر عز ربع عاطل ٠
 وما لقردو ىرتمالا 1 اباوعافلا سميت 2 6 قابهصال !نامللارعوإ الاو راش طفاحلا رطتا

 وو ءاضودتاياو هد نإ قو وي نسال ادماحو ام عدا ةفومردورفالوماو تالا
 عم ةرطانملاؤ هراصوسانلازوأرمو نامل والت انازسعل زمنا فنعم يكن كدلو رش نعم دارغم
 تدلوني وسمو نارثلا نطمح وقد ررعمبو نسمح ناخو رهاطنوسقنو نب قرمدو رك دابعو )حدب

 ياا امل نيالا منعا اقف نإ ترضون اوعمسز ودا نينسوب مالو ىلا ركيافادغع
 تالسرلاو ب ة/وس زارا هرقل افا روس دلو لالا ةفان ارم ذو اكلا ةروسدا تاكل
 بسلا« ماهتسر هزل عدا ناب نامروطع هددهلاو رد اعمى ومما ناقض هن ظلغرو
 لتر قمو نوما سلا هذه نزل هلو ملا منور نيتلن كس هيلا رايلا ومالي
 قا ذاع مرد تدحو م امالا سان كلامزعىوروسدمإل ار مشسألا هم دوق نمجرل اديمعا ينم سند إل ١

 كارلا: نب كلامو ناوس ئتبابسنعىورب ميدل لس ىلمم”ناعلااهمافو هدعولاءابنإ «اومالا ار
 راهواعلا زن نطسرمو ناردلولاهكيسلا هله ولاه وول ارا "و ةدحإو م ليوتشاوايلا نولسو ,موللاوش

 كن ربل ىقوصشا) !اه قاوبلا 'ىرتامملا عنان نهشعنمتولار اريقول) يلام لم او ترفل كلا مؤناوددل

 58 اهرره نينا يعرب ناو ادبع كومو اهتفزاكوشر دنكسإلانكسيزاعللا نترللنبكلام
 لن اوواذا هلسمد ,ددكسال ا ْف ناك اك رصملا بهو نيس دعو نع كور نير نيلاعر نما اديكولا

 رمل سثوإن ديعسو هلا مروا ةيهذملارارلإ همرادو طاطمتملانؤكسي و نبو نون ف بقع
 ا لاسلل ادرههدملو نيضوونلا نيالا نيب يتم نينا مونملا» ابانوكسو اللول

 نثنرع 3 م ركاالعو مقرا هزاوبلا بيار ءاريع مدل بلاد دارا زمعبل أو هر

 يرمبلاو ملال اهنلؤو و ةدملو يوت يار طلو رماللا ريش ريدا" دنس فون رصبلما
 و .رابملادز يلامس دقو ديبلا كرار تزب ندم نارا تاس
 0 1 ” ناهد هر هد اءارلا مو ماللا يه اىريبطلا ىورتو ندعم اميراون الذ ةنس سا سواه

 زطصإلا رماه ضخ رسما هر وبهنملاو سل الدالي نيوعو ممول !كسسدل هناا

 ةيروسصنب خلو عمو جونا راو قفل نعى. هوس الأب هلا .,لاولغل اهيرماوا

 ناد صسو اطول ساصردتيوحجرت ور ىريللا ىومال ادلاخيب مهالإ قاما
 كيئرهلو نرامو نييعس دنس نامت وح عمرا !يلئارلاوز مهرإو 00 دنس يوت ناسح

 ملاثيبا قفا ةسفال هس الا و مرد ىلعال ريت سمارت نتىو و ىضرم الا ريل وص

 2 بل اردو وسن ملل ذهل يومر اوريون دسصسولا اق ىريللارلاخزب مرن شو شوا
 5 كلوت اولا يلو مدقلا أباتنوما هسفناكر باقل فو نيت ادنس وو الاقو ىسحلا رك ناز يبان
 اانؤسسرالا يحلو ةسنلا هنري هيب ريل ل ةيضلا هدم ابدت

 يدها صرهنولانعىوررماحللانبا» نعيم الاناهتؤئاحو زي در انه نسون ره هنود الوكمنإ
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 هن

 مجروح رولي نينا "ومره ئرهل جز اىرو اسياد رايد ضروس نديجو ىناملاوح'
 "د وهسا ومو نسا واو اهو ازيركلازبدعسوإو مهد نيل لاو هش ىدر قو ينل
 ةطوودزوراقمز دعو ى نورٌ نو مضلإو ىديطلزغعمدكراخلا نذر اهلا
 قةشادنعىوردمل هن ىلادلاو ىروا سمار اللاش ني دمتو ؟ انالشس خت راصؤربتي قادعسلارهه ن

 نانا زا ملزوم تعور ررل تمن درع دحن اا ترويض ذ لعام

 نإ ا اباونإ 000 دهيزحيكابا عمم ىرولإ وايل جالا لعن دوس دما زيسحلاوإو ىرمخملا

 واف نها ناك ابان هاازاةناوصادصز زو وطه دج
 دواره نال عبرلاوب دو ناسا اظل اوه نيسح او دوت يحن ولسان يدهجو فار ب

 الا اولا ادعوا ماحلا اقم ١»هسؤانامو مهران ل شقلاواو !ناءلالعو) هنعئور نارا

 ايفان دئعن وأم ولعد اقف دنع هذلا وولاجلابسحلا ذو ىلع نون ماكنا سنع
 ملكلالامزاذ ونال هر هددسسملاهرهوملا ءاباوماللا عش اىدابللا الزام اذه شديلم ندكما
 0 "اي ماطز ديجم امال امال نارام ىثإ اهيلاش ديورمس دلع شو ن دايللا كسلا ةبسنل اهدف

 نرييدلا)لهذاتسا نعىور ندابللا كسر ناكودادللا اىدنقمداو ديعسااديخؤزسفلاو نزلا

 اكرام الا وحزم هما نيرو جو ا ةيدنسر فتم شل فوتو ىودزرلا نسما وده
 نعانرحو دراج ادد 0 هس ناعم وهزم ماسلا لاو رت كسل اهم نيس لمهام

 لمولانا هدانا اهرفافو مصاول الايد ملاين نابل فضرب انعدم
 001 ,ناج كنا ادجلو ئيسمحلانمثلا دوه! ناضنالاوهتا

 افاطدباو ملى ابلا يملا ن ههالس نر يعز سحلابإو لكما نزازدعا عمر

 دينو وس امرجشو رهن دوم ١ اروثؤ ده ساسلا| انا عع ت ريس اريك نينسو ةيقي ىف

 اسيل اواو يلا مشلاواهطعور نئسلا تان و عمر ام امس ا او ىروسلانايعز
 اوبن عزوسلا بانك نا ىرطلا يلا انا دولا لعزل ادعو لالخاربجولاو ىربطلا

 .اهماسلادبع : واي اعنراو نش انس وال ادب ررهت وسما ذو ساكو سن ناكودوادلاذ ص

 هيأ اقليم عمنا ذذاهصاما لرملا نايا هما
 صوار هازم نابل اراب ندهن بد حلو اربع نربعرتاحو)و ناب هسابدنم نومجا عنو خياؤلادعلولا
 نوكراساعب ولاه الاس نيو رمت نس يسم هدارحئ اد فروع ند درا ديخلو روح نص اولا ىلع

 تلد ؤددعو زاجل لت هادو ىبيدرفلا لعن هرسمو سارا رمت ناضول اريل هادبع

 ينادى نسر طاف نسما رسولا: هللا هنعىور مجيد ىدرشلا
 ل ةدقوجر دعب م0 (رلسدمل م نس دعب فولو يلا ازا ه زدصلا )از ناك رولا
 ردهم يفر طياطإب نرلالادع نانا زدهت دمادرعزرجلز نمد هت ههادع

 تاسعا نيني ناي ورعلاذاههسالا لاو نوكنطو سعر س6 .اكقو ةيلخ دساهت ايررماهه كب

 لعند يتيماساباو ىلا مهر ندع كاباذاهمإب عسانا ندلالها وااو دمار امش



 مدي سس

 مز اطعم اتمام اننيرو عملو نمازي ذارانبا بسلا هده ذيل زلزال
 ءاددلا ىلا مادردلامانه ىورب دملابس نملاب عضم انيك مابسؤمىلومن ماله نيالا
 ا هدم «!انربل مردف طبخ زاعم حمبروبا عرنمو هرب اني مشلاو رمل ا دنع خور اا

 مفر ممادعؤدبلال تلا سايبر انا زال ناطر ديلكو دان ارنا سين هرادوباطسلا

 34 دب 34 انوه ىراغإ اناا نيدهقت مهل وشل كر فلا سولو دبه دعمت دجبيعل“ دعوا
 ا

 50 !ةرفغإو ىراخلا)ىمساز يعدم ادب اورنوهار ننعم ادلع لودي اوعبلا نب سانسزبو

 سا ىادلا بليز انضر ازيكلا اعملو ملص ود اكورطسو هيلع هل سؤلا نيالا

 منال ادسان قدما وب رك ادب يسن اكو حلا ارهيس نيس نم وعمز اك نمل دس ا

 ايرغصراباو يرد ومو 0-5 يابابا د نوع اهلل اتف نيني دعما طع دنس عمنا ا

 ا ءادردلاولا نيدح شع ع حس قمل عمو ردازغانلا نانو اخى كدا ١م

 ارا لاراب ءاطمزع در دحم# هزار 'نب مسل اهب درن) رف نسحيراخ زم ل نازمملا
 5. ابارك نرذاقمارفوعو هلع نيل ميلا هذه ذا مله نالدنم مجوانعو فور
 ميال نبدا ااا :رايغالارلا رف اىافانيكسع نشا باهت هللا رابلا يكسو اكلرسكب

 اك وتءزد كنوع وما اه تي طك نست فرع دابا د ركل اذنلا د دهاهزؤ زها ذل

 "لاس ملاتو يصوبالادصووبلاب مدل! هلععو رناملسز ل ناقم ىلص نيون قدحينطلا
 0 اورد قاسيكلا طاحلاساربعول الك نيت دعانا سلاسادع جف
 1 هياتم اوارمل و يعبل مسأ األ ةيضلا نطل اهزافوململا نيسان ني

 " نيون ىباسمن !ناسيكن مسن ناملسزا برع نب /نامطس دهر ميم ناسك

 ادعس عب هدلومناكواىرصملاهثيعنسحلاو دنع كيور هيب يبو دسا_ هيب
 ”قودر «ناسأر ملم ناهس ىيعس نا ناىلسنب نسل نو ةيوناو ةفلن اكو[ ؟ هلع
 ناسيك ناهيم ور نمو ني لنالس نابع وو داك فاد مالك قو بيع نام

 و ىاسامو جداد رمل بينا ناملسرل او ىهر ةريتو وعن دعس هنعاكو يصمد أك
 0 هيت امور نوح ايلا نيكسون ايا كيو نمكلا لاوس هلا ةرشعودعإلا نسا
 دور بلاطسن )سم انابيلا اراعجو ل طموو ست زمول ةيشلا هده
 ون د اضاع لزهر نسلاب دوارة
 اانا لوجو قواد الاب علو منت
 املا مواعين انيدحئسراو ناش اىدراغأو ىلا كر حوت ناك ىريعلا اسر اصمم قدما دحلان

 يامر هربت ناقودصال يم كرا ةكنوا نحل سفرات باو
 0 هللا لاما اهل صلو هلم اءادادير شوال اند ايلا رايلاورماللا تن ايماللا فرح
 ناار هتوشرا لا رهعز لرجل تنل اهني وهو امل دب ديل مجرعو دوبللا جيرفا ا ةيسلا وره

 دو رويدا كسا نيفس نزسحلازلعزمىوو مدور خلي دنع ىدو دعي كرارلالو مالا



 لمتالدضعنبا )اكد ارو ناعزرماعو ىمومزب مهرباو يلا تاكو طم او كرالا ئادعئعب
 0 ةيهبو سايعؤ )مس اعممجا اذاكر كرايملا الاد هر باولو ناكام دنماومم“او هنسرف ناكام رقد نم

 ويولد ةرط مك يق تبل ثديي سد ولا نيف دلو
 زو ناوفصلم تاق ا نعت لد ا|ماو ةرقف ناوفسإتم تاَوتلا نع رملْؤا 1اقريوا نب ةيينع

 ىديق نان اوزيل اشف اس ىوا يسولف ةدلا مسا يزلو نك 1زاو دل نو هلا تلثبوانعترماذ
 بيعة شيلام سادعنب )يعمسانمول احل ةيئي ىرماولاتعرر والاف نارئاس مم« ند ساصوامما

 دامو .ضفوهض اننا نعش دحا ذاو قدصصلا نم ود الف قدصلااماذ نلوم ازعدماور ةرزكألا
 ناب نونو ناكل ازارنغل ع:ل كفى قرد بول فولو ديدن مايعا نيس رهتزب ساربع
 دارلانسحلابا هنعئمر ىدانلا ناذات مشار از نع انزعرحداره ل هازع ملولاىذلا شرع

 م نفذاكوالوا دانس اكدبندركنو هوانا سير نانكلاو ئه ناو حلاو لف
 ودار لدلكلا» [عذلس وكب تاموناؤاش نعوصإو ىرخالا تدع نع «ن هدر 3

 _ , نيب عسالاواوعو هيلا اواربلزمعل ماوه ذل الكولا ةيضلا ةريهمدللا اهزذفو نا

 مسه ناكل ا ىلونوالولاىرمملا هل الكيل صم أو
 ربل ارم جار وجو مزاهلا قزم دو رمم ذوو ناهنلاز بويز ره صم هع د دع زيوخا
 120 داع هلو نندولجوقيئامر نيس هنسبا رعد
 ناس انت ىو وى لكلا ىرممبلا يدهن يرفعون هسا دمع ده نسا هي هرصلابعضوموهو ككل
 ل ناكاأب بنما ناس كالا نيسان فوتو ةوردسا مانع ')

 راما ]ركب هللا هاه ”للااهزلوو نمير ابيت زم ةطيؤملا ءالاديدتتو ناكاوطل ايلا

 ديفملاو يحطم ومعارف رمال يكاد دهخنبفظمقلاو مزن عباس
 هنيدلعج اهوا دلعتلدو هنع تيك ىواملا سلا نب نسحب !يعمسانسحلاابانيسلا عمهم يرش
 الزواج سني ىلعزردملإز مهرانوس ادهغو الملازم عم هنس شولوا فتح
 ورا هندسم دادؤبمدق ب ىظفلكو الاةدايقاوعاوا نياق مهروس

 ريوق هنعانث ناييصإلاراغسلا سارعزد هت دهادبعو او ممالا بوتس نديتونا لاا
 رو عم دج كاز يكلا) )جف ب لنفهلاز ساد اءيبصؤباريجاكوباو يقشعا ا يعز دجلو لسا 1
 نادجتو دواد ىلا نب هسانب كبابإ هاىدتعايلا ناولسز يجو ٌقزجر فل اصل ابرهمزي ره
 00 ار .المتلاو اوى انلا جفلانبريكودهتزبدجلررذ ن!هنعاكمد

 لاو ولا ثدح طنا نبك نمادول يف يالا فاول ناعما ترمس
 مكر نيدجا هدادصو او م / هس نامو ىريولاْش .دمزاكاب جة زوون هيو ا

 'ابوما اديعأيا وم“ « ”يناوارواهو ناسا اربد دل وكلا عمت :ناهمالهانمد دولا انايكلا

 تالة هدرز ىوئدجن كول هتعودداهزتدا ا ىدهسلا
 والتلال نوني ابا ير هطول النيك ونا ًارانيكل اموت هس امو 0

6 

© 0 

 ظ

 ا



 5 ل ندعي ناول مني ستر و هرقو كيرالا نه ساديعرعاكورت ءاىدوكشاللا ريف نملس

 ء.كئازا هدر لسة ستايل ضيا ارضرر دم بنوا هوعاس
 رانا تلزنوالكا اهي هليل بسلا هرزه ها مملانيهلا هلو ناك ايش ليك ا يمسل هجرني
 هيبازمىوررما شلال مازن يدلنا نارعم ندلاخساديعول! انهل) باشنالابرو ينملاور عمم
 ةميعنينارتص هنعىور ماسلا )انمي "لهل بون ننمجلادبعدتشوباو كردم نقع دنعىور

 اترللو ومالا هنمىور لوكمدنهىورمانلاط هان وعجم هاد اسوا سكب

 .ينعوور ومنا هزرعزب )لاو نادوعنبديعسو ىدسولا نعئور صوم خمول ومما ربع

 ها درعوا !تلاسواحولاننا)اةناهضوءورهعو راجل يعن سادصو ميردسعز ددربو مودرن 3 :

 ل بوكيدعم يمر ا وامان عكر يملا برك ازيذادعم نرلاحضض ادع او ىوقلاهوسيل

 "عداء ورضخرمجلءاهراو ديلإل وانى ساصلا مرو نيل سلادابعر اخس ن اكو ملصؤيلا نص | وملح

 يجزي اف اتايحْرفسلاّوّسورلاخديلاماّمخرب حبوا الع اذاه اراربف فصلاؤ نادعمز لاخر
 0 تلداحتامتدالاق ذعر تل كالم مل اتف زمر زعلاجراوف هرلسو هلطوس | ومس اومر نا

 اطزحلائبايميلاديلوا نكن كلوز ورز سل سسابلا كف وموسوطنكسو هزم ميت دمف تنال تنكسالا

 هس)ستو ديمو ميرا هنس تامنارلا طن مار سد سوسو طن مانو كلبم انيامتوعدي نازمانال أناف ناكامرإ

 هنو .طدوطلادرمزتئووط سار لها نمومزوك امارعلايداصإ ممول ١ سامو ل :هنس)مو ةنامو نا

 لعام منشازم و هاون اوصل رحب بكب دياصرسلإلان هع دمجون اا م دنس تام ق)علا لع

 ديس ٌنامو مدطم قرض هدلرمن كسانلاو ل راش اننا دنعىور اهلل ادار ندهترعىر برعم

 0 وندحو شمري زاعم ناس ديب يجرح علان احن ,رواحولا لاقانخوس لو مادسش 9

 نومس ذادوتالول وربع 0 بم هلاضف نب ديو دبؤص ني ديلولانب يول ئندحديلول١ نيد

 3 ادن سانا ١ تمون رطوقد )حو دهل تعمس وعد ىدمولارسحلا رب تم لوفي ةمرخب

 ناهد هسا ادينون وسل ملماحولا )أت ىنإ نيام انلبغتر يعاشر كانحلا تر .ىوهاذان ]صاحملا

 طعزودؤو دانا همومنا ىرمتواهر افنان »مون ازع تور _يونموم تداحلول ارطنام او دق
 كوتا وهذي دح علم هيقبن اتوهركاو صمتلةددقلو تريل نضال دل ادع طقسا
 م سادس نعم اتم نادنكلو انو ام هين هر امرا اود نمل دحلالام تعبت
 0 دره هه ارض نيكو تان ذكرا ينازع علب فو سم عم ثيداعلو كلامو

 دليله ويف نككاالا نوفرعأل ماو )و معايشاو ىلا ومومزدسمل دعب ىرسلاوورمتز عسا ال نم
 "لالا متانرع ” متو دس ادع امك وف وقد ناكو نيندلا :الوهزم مسا ويلاه مهار نإ نيدلانانلا

 نسلاكز هرم عوضوملا نزيل اذ اممجن هولا ظفساو كلامزم هابقيو ههداديس نع ةيقددراسن اانكوفان
 ةلكتلاة نزلا نو درو دن هدحوم أهلا نوطعسد اواكمل دمالَ ةضد نعت“ ١|.ئاو طسولا نموضاولا

 دانون ديلولا نهض نمحم دحر مضت ب١! ًمسو دش ليلا نحمي ىح اكد

 6و ديب ادبلولائرهقو دايز ندهتودعسب زعمه اشيا منغ زب قزم ديلا شرهم

 ف
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 يارد ةهورعسر ل جسد نال اين دامال ا[ياوطولضاحلا عرصملا)ضملاون) مركردر تو ركل اطنضلانيريعمنع
 ًاضنلازايعازمذ زاكىذاب لكلا راو اناث زمر ديرب دهاطع فلا اوى دا. ارضروانيولكيشلاو

 فا نشل رانباشف كلنا: عيد هنارشو ساسسلاودنقر مسد ا رهوورماضقىلو ناسا

 اع ف اسندر اة دركدا طفاحلا ههادعولا احلا دم مم ظذاحلا هه ودعم ندين دما اسلاابا

 39 نينس مسار غيانضقىلو هو! ناكرامب اقل وهو ع دنس ار انت لغد ىداب اكلنا
 م انعم لني ذونم دمك ذابدالاونا تنظف هلا مسار مهاجلسؤ ناي
 هساحتالالمارو |سنبر اشف اذن هلرع اوسملاو هيلع مهن ترحبو رسم هجم ماما مالا انف كلدن

 روزاوطقف جرف تعنت هدو و مورخاو مرسل نارا ا ناو رواسب راضفرإ ف :الوبأل ا دواعرأ

 ةوناكل فهى ذاب دول ام مو نسف كلل !دوهلع تمماأو تين ديلا » اضملاوا يعور" اسي 0

 مدمن هلصومو راب 'لكولا شل اهدنمام منو ميفالازلاو ىنالاو فلامذأل نيب هدحرملاءام

 ثمللاو ناكاتش ير مهكالا قيوم العش د سأوأن مها كف تدعإواهمأ.ةركنفو مجد ا 0

 ةيضلاوداهرّيش اوانيدرمل اواههنرتو ىدلكلا ظفميملادسسل اورد الا اهو رجاقد هروسا مل اددحولا

 ناماسمشلاد!هنعوورئ انسب انهت ]نوع متاحوفانع ىورب ىرصبلا سوت أى لولا ديمي يشر )

 الا هيسنا هرم هرممل اءايا اهزحإ و هّددشملا ثلاماللاو نايئاماهىهلكل أنا طلا بوبا زيدي ه
 ترم دن اقمؤصل نمنتاجو هزم بع دمر لراكتلا يرعب الكنب سادعيلا نيمو نر ىاهيضو

 ماليا تزعل ةينملا هياهةرحولا املا اهزَْوو ندلماللا اهرب ناز سكت هما نك مخودملا 5
 ”/9زدوقولارعو مسو هل دهام سالومر دامس بلاغو ىوثز 54 ,ةرمزب به اكيلا انش
 0 ”نلهحوو امسلاريوب ىف تحلو ةىصعص نر ماعم با 1 هرهدةررعملا كلش همن بالك

 دبلدنموور ناطقا نامت هاهؤتو مورو ب بالك لكلا مدان و سمت ادبي ادهلا بنما

 ةمرانالالها نم دليفاولم ئرلاطأم ركن وناو م١ مدس تام ]علا هاو سادحوا انس

 ادع زاكودانالاب هنم مم ارو ىعرطلا تورس ئيدجئ ادم ابا انعم نلانمسنإو !هنع

 المج وماور هتان درمتلا ودمي .ىرواساى»اكلا ذهاو نب هدا, نب ومعدل

 كونو مسهور ىاىلا دهن ادبعى دادرنو )عما نرواعجو دمع نيئسو دارا هذيستاداو ىرزمل ذاع“
 انوعرلا سنيدة 0 ياكلون لنيل هلا 10 و ىلا )سمس انيرشلاو ملال طوبا

 هم تفرج ىدبد اباعيادبعند جواس ماو اا نواس ىراغب دسمان
 هيلع اتبعالوش ناكو رجا ديجي فور ارل الميد ئومسل زمان وفول رشا امو

 اذو هددنملا فل اافلاو ناكلايغن وسواها ةنس نيوبسون اف نعامو مستسارامنم 0 0

 زسئاروعزسملاو) ةيضلادهنب نعومي اور اوه سلك لا ةسنسلا هته هلا ز باهل
1 

 نسوا هنضوور قلاب ورتب مهارازالعنعكوو ناحامازمورب وفاد فدي ىلا اوك 0 رمز

 لانو ناكارلو ذهاب يشن وسو نا ىو هليلا يطقرادلارهتت

 نير يلع درو در لملف بردو دركس اكل ةسضاا وده لجل ادلاهزذل



 نادان ائراهر 0 دويل او أ قانهل اينما امان الا قاض مكة راصوت لايف برقيو ناس وطاف

 ا هنصو ترن ماو تألات تيردأل هم“ ةرلسحو هايل انت وشل اس

 5 ضم راش ناولابأب ىازخ .لمادسزب ده نس .ةلايإو نسا هس نبدي نيدهكولاىملااداعمسم لاب

 دا ذعحو اونبو هلا اول اون سمل نادل نيمااهزلؤمهااهلان كسا

 هنرهفدإو والعدل نهاعور عمها زموتماكال هز نإ برص از دعب نركز

 0 م يم دحلا ءالإو نايل ارؤه ىذ اياك نهلاماللاو ناولا بار 60-5 هنسزلاوذؤيفقو /

 اش رزناااطإاف راج نيد العام ةريكتلص يرحل نيتطعكىلا ةبسلا هده مافازل
 )4 0 مام هلع 0 ,نيلتو نسحلاو نيسان ريك رمل شو |. يهيملاونف كو امال اوربا

 وعن نر هتمه ا ديعربعأر إب قرصان اريح ىيديعنيكيرجملا» ام« نينا طا حلا رعل طذاححلا ىذا ليك

 عر ىن الا رلكز عياد اديصسأ أو ئخنبارحل ندب اياو فشلا ندلخ نموملارصوطسد ادإو ذاسالا
 3-3 رم العاج أدر حلا يعسولا دنع ور مقبل ىدايشبلاههادبع زريق ن رهان اوزانسكأ 0

 دارا, :ىاظاحلا سايت ديع دعنا ديعوباوطفاحلا فنتسل تملا ديت مع رمال اواو ارم

 عن اع يرعملاو مل انسحشردجملا افرع اىدامالا اريل درا ةؤطاهاسادع

 00 دعنا ىرثاو وا سو قدك تلو مرواشماقاورواسن درو ىراقل اليمماز بدرا
 كا لا يمركاذلاو تاور او ةتوفسوه .٠ دادغر كهف معو همقومر ددْئطقرادلا ئسفلابا انه

 ماسر كه كورت نيس هس ىفىدأي الكلام متلو هدالو سن اكع مع ا رباصلا

 5 م نرشلاو منال تسلا يرض دل هيما اقو شديد طوع وسلاوا هشابانك ل عدرموةرانلاو

 م ندملود#ساديغو او دؤئمرهيلا ءاروام نلحخيل شاف أذ هنو هيدارطتت سو دنس هولا

 ”اولو نارا 2 مهو مك تمحو ازا هعادبعفانعىوو ار انما م لع ناك ىرارالكلا ىولللا

 0 :اريصوشلاو!دزبا دنع ىور نيبرازهلا اجى ندمت سادع و اوان نب
 مزاح مان ؤ نا لسن دما ز ديو نمو اديعيرج كا ديعا دعبول ١ سو مهنس. شوال عب فت امو
 ليعبر هن اباو دمهأرلا ارضاؤدعس ندجلكيايا مم رانا هلك مئداشبلا ىزاندلكلا

 هني زان ووو رماز ديت جهرداد علا وع ىأوس معو و ايهما عرشو اهم ماوس مهو ماشملا

 داقضوبت جافا اليت ندقو و هساارعر#و ١ 38 : ىرحتملاو :امدّلازم هوما

 ل طنا ردها ممر نإ نولعو لس نب وك نيرا وم صا رز !ءانلاس ىدابز ل طدسسولا

 ةهزاكل ساربعدلا !نعو ضلك امنام ديد طلاع هشد ٌتامدق 00 ناكدضل طخ ارك

 كاوا دماو لاك .ىامسا اندجيو نجر ديعسن وكما نعد عانت وسماع نوكيا (ةهنس

 لها 00 وهو 9م مكاديعزدللا] 2 ارزتو ارز ريكو فباو نذل دل طيب رملاجوا ىنينتدعم د ب

 انعم ية رجناكو نامل عدا حوف هلع تجرها نعت نيس مسزم] دال نودبسال اراك

 قس اهم داماس لاو ىزادالكل ١١ سب الروخ ىزلا نإ هل هوو كلك هنعيسإ موا

 اةاع نامل سو 8 اردو نيد مم وناس داو كوكس ناكوداب اللاب الفل ىروستبلا) سك



 نرهرطلاولا ةسنبلاو 5 .رميساو كوكل اىلا ةسضلاهده ةدصوملا ابل املي ىرارلا هرمز كول ارم 0

 :ةلإ شن نيزرطاب ست زتندحوضلاز نسل ةوإ نلوهووكوكلاب نورمان نإ دلاخ زدت زعج
 ور يو وكلا ريل عشا نيسلاوقإ لا دسصوندسادبعو دبش يرو ديل سابع
 دشن اكورماخئاع اطوناو ئاترارلا نسحلا واو ىرعزلا) ضلال! ومار ةومحرب متو او ىرقملا بدلا
 ةققلازيرملايىلازعش دو باداو اهرازحل بحلص اكمل نيس لتر خلو ن١ /هنس تامو
 نحل ندمان يوك ىلاوريرضلا مقل ديانا او قارول ادعس نإ نب دداديعو ىف ودل ىموهنبدجتو
 يو سماو قمن لباد ىورلاورنانإتا او سرادل نس اما تمدد رمد مقا
 يك نايلس نيرمين دسادسعز طعم اروصنمول او [/هنس طال عبر مرمر ق مداد د تن اكول «وددوس ب
 ذاك تلوح مايو رسايل نيام كل ازتزيهانداو فريح رمال نسنازمذاكروبا يخل هان
 كهلراملياو هادي جييعاما عمو دنم ممر يفصروهتموباو ىرتوروههتسم علا دلضفلاورماسإول هوبا
 ير ادصر اواو "1 هنس نجل اى فيتا ىلعمدليزرلو ترقد ذادبتذ كمدير ثلا نسل
 طول عود وس وسان داعم ابنالا نيلاصلا مو وكلا لاجل نم ىرولإ سنكون مل

 دادس و ناكلامج لكركلا ىدامولا روكسي دجلو ترحب ىلعو نفع اعابصلا ديكو نحل نزعلابو ©
 دنانير ممل هملا ستتم ادارمل ضع ضلوهو الك كىلاةيشملادرزج مهلا امور ىرخللان كانو

 يأ نع دو روكااهل نيكل ىنوكلا ىدسالا واكوكنرفمح دمك لسحلاورتحل نوي رشلاوإ
 ياو تس نس مداد تاكو دارو دي ماز مشل لادتعانل يور ى دال لاهسنلعز دالو ملا
 .ةنضم انشا هزل مرارا كسرمالاقز ناكل هير ظشوكلا اهدا, نيمبس تسد هفيأو

 الا الت ا نول ا ا دو يق عر ا ل 3
 ! ضر ىلازع تدحد اضيع نيوتنلاء فرع ونس راسل نضال غدير دول ماوه نشف هدب

 .اياذرعز هادو ودرع زدهز نمل ادبعو ملص نملادعو نيعزي تو ىدكلاربلواْنرنو
 و دالي نسل وىوكس ا دهتني متن ةرولاهعادبعنيرهاطوراطملادلغ ئه ةرمحتنس ىدر
 ةضلادؤماللااهزذلودواراةفو ناكل مند لوكا ملا ضعه تس ؤ تام هلاملاقفدنع نطترارلا

 داكىزارشلا مالا لوك العز سلو هساربعدملو !|نيمومراندالب ىدصلر رسوم لعد بابهلا

 راديو نما د هد الع هرجع ىدوو اول لف ناكو دهم تدلل ز5 مذكر وكان
 اهدجددعوملاايلاورماللا ننالايواولااميس ملاون اكل اهفه ىزاب لموكلا نايا نيعشلا مت تام
 بدمي لس تفلاولانمنادسىرق نسر وهو ذاب الموكىلا ةسسل اهدنا فاذلاامزذإؤو ندالا
 لاول اله نسكن ايهما اعلا نايط باكو دنس بانك نم اهلي الموكا
 عنابي عندما واد ئيتلارسلان بنو ضلال هيرو تدل

 مطار خكرزس تيد ناكل زلاهزطوو ماقول نيكسو ىارلارسكو ناويه اوكا 0

 رياقددرنابالاةودصا ناد شب هدوم او ابيكا دهن يومو رجل ديعسا دو اهلإ
 انايبو نن هنس دع فويرسر  ةلاها نيتعا دنع ىور ىذايواكذ اونا رمح وفصول ناريعو قرلادعس نب
 يللا اهزؤو نطقت يسيل ايار اهو ناك تىر اهو الل
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 .لاءودوا سب تام نزل لاحول اهذعووريوروهفسي نان ازمارإنكفصا دسار فلا
 لاهازن جيو ددن نبين انصملادبعسولاو , عا دنس بالا ىداترمذولضرشسلانالتلاموزدو

 دورساملالعازم جول وراد نبل سو ديعودداريعولاو نونرميلادزعىور مصلاو حور نع ىويورمبلا

 0 سو ناهلا وفى ريشوكلا ةرعللاب شالا كحل نيشسدنعىور يملا نيكل مسوس! ه دج
 طلاب عك اجل معو دش كيلا هيلا هزه جال اذا اهو نورك لال اهدسر يجن ينل
 لمدنم عمم مجوننمو تدل نكو قاولاورمصورفلالخهؤا هاله يو يطول يِوانسولَو
 0 رينو جرخلؤ وافل والا سو ناولا هدو شوكلا هرفوديز نب مهاب! ن قا دنع كور ىلس الاوحي

 هت نيصلا نوما هاد ذاساررل اان ذا ازيرومانؤإو ةنسو ننس دديلبو وفك ةشلا
 "نوصل وحبا نب ديلي دمت ئرهلئ رز! سال مدا) لاو ندا نزعل يش ندا
 مت كو دوما شضمو هسارطقس رف كن مناك ى در وبلا سدالاب ورحلات وكلا ومالا بوعم
 :  نينوهتزرداديعرهقولاوئالاو ديضرت فذ ريوسرؤمالا ددعملا بشي ناكنال ىواعلاو
 ةلاورل مال وعدت ارمإدرعمو امو ةرطانلا فليم ابليس لضاغ اههنفن اكول اكل
 توم هو ىوريبلا نيه ديزي اة فالبعكب بارو نب عممو دنمو عم ثيرخل عمك هسنامعر
 لافوو ريا مداو نيهشل دنس دودحؤ هتدالو نناكو دروسا ون وكو ورم هيل وارعلو ني دحفم

 طادبان يكسو نيابي ايلا دافلارسكو ولولا نوكسو ناكلا هند نا ذ اضل
 مواويل اف وط رق نمر قولا ةسنلاهرنهز لا اهرذلو و هيلا ناقل | عدلا
 متنا ضا هيض اقرا سحللزب سوو نيدهتز كلملا دن سحلب ك للا ديعولاعماوإ اه
 ٍضاَيفلاادإلمانماملهخ وطب نع عمو ةرمرفتورمد مواضع بكل ادبعني رانا
 0 ماكر ىلا ضل اهينهاذلا|هزإؤو اكلات قوكل ا سوطي نا مسج نيجراو متو انت هنسفوتد
 ردح يدهن لاو رار زمام جر باظحلاز يتزين تين نسل دالي تام نوع
 اننا هسامازم حال اب يفرعئيدحلا نصرته ناشي و متر مك م اننضتس او ريش
 هنئوور ابيب ةنيدمؤيرما سادسا مساعزبدمخزعودربذلاههمال اوك مهلا نربعمذمنوكام
 قد, زاوعوم ندد ال ع ا ههصالا قوكن دهن دوم هما دبعو رخو طخاهلاةدنم نهاد
 كيعئ رمل كيو ىلا صال رهان محب ههدادبع دنع ود ةييشولا نيناةعزعاىو قون رمحأو طفاحأ

 دان دييسو دعاديصزب نك زرهادعر بواب معاباو دياب معاون عتدج اهمال ذاع
 هلاك منار دهتز نيا دعو او ارتووسلابطلاداداباو ىرقلاززلادبعاباجمس وكن
 مز١ نابيصال اقركى نيرهز دججو هرمتو برحز ناملس عمم انهمالا حورفز نادار نيو كل سولاف
 كلامنا اسال هعارااز برن رك دما ادا ينو قاههسال اذان هن نيسان دبع
 يق ) ىمساروإسينب نسكن يده اديه دهقو هشسر يره ناموا عم اهلاص هس ناكر سل
 نيام يات هنس عمك وإن هدو اهات رات د.كةواثض الس ادبتوب مال هنم مس ا
 بة فدو م دنس ةزخالاداجو فون لارض لمن يفصل زماكواي فت نال نيكسد



 لاعلان هزت نيداا وذات ووك داش مدس واقد مع
 اوريو رجؤسحلاادادسلاء مس يكلادب ا نيلكز ىموحز ف سون نب هاديعد جنو! دعا اد سف ينال
 أل واو ارتي ناكل منع ىر وكلا واولاو ىاكلا بايرن مهداونينانو ني دنس نزكؤ ووو ّ 5

 نيكو دبز بلاطو اغا. يلب واب تاما سرا ديل مانا اكوا ضل دنع داود
 اوال زال نراولادصرب ها هيعد ىدر وحلا اناا نقاد زم ندح كراك ادجا
 !امهزل لا هدنحو از اها فد ذل !مدجب هد دسم اواو اكل هنن ز اوك امضي معن دنع
 و اهضم ندحةرعبا)عاندورسبااوكإطملا ني ديمامرضنوأ موس اذن رهاو ةيئزلا نزلا
 هدا: نزلا ريلو ىرطنا جت رهتدنع ى ور فارما شاودر دو يلو اكؤع و نم

 7 سووا هبضلا هرم مين! اهيل خو وللا نوكسو ناكل مت توكل الدعم ارصاشس ناكو ناسا نإ ©
 اوراس ؤرملا جيك اطدام ندمت دس نيه سا لاول دبل بسمو ديلا يتناول تس بقل
 داس اةراسو ىرصا'نإ|هرلا نيسحلاو ديخونسحلاابا هلال مسدس لاو ترحل عمو يكاواسدف
 ىلا زحل نيرمناّيفلاوإو يملا تراولادبع نبدا ديه ملا! هنم عم ارو وصلا عمن دعا

 يزال ةسنل اهدنا اولا قو ناو منع ناو رن اههداو نيس دنس فوتون اطتاحملا ©
 ايماكوازسالا نر كامرا مهاب انس سال .نهاو اهب اناا +روهنملاو نفس اورتىدعل
 ةنعوور مهرفرؤارقسالا هوجو هك لعزل ى جن دمجو ل ىهناؤ صان معس ريحاد انعوور ترم اوصح
 . ةددحؤ خامل. ةرتزتوافسالمانمؤنبا ذهل قو كهل زورو يللا دوتس نر ؤدجؤيسملابا

 ريل دعو هشلاهدن ىوهتماو روكا ةيسناادرحسزلو ىلا هاند ىز وكلا ذا ©
 ندنهدانيدوادوم وحلا عمات ناسحب ماهم ىور رماها زم ىدصل ىوكلاييي ناملس نعام

 دفعا لتداملايرش تدح ص لصوت نارها )هاو فرعي نسحلاو ىلا دع ىود نيرصنلاو ناس نب
 ورزمو لسو ديلعدسا لصون زع ةزيرهوب ا مهلو# نعو رمي انعانا حيو ماسصزع دموي ينل
 كوكل مهاغط ورمل ق يملا ةرجطعالا نر رحت كؤحمال تانثالا نعتاعوطيوما ىوو ناكادض
 اهينمويك نا ملس زال اهوا كوعلصدم طوس عندك وصله احلم تدخلا كذاك
 نكسر ىلإ نكسلاز مهلا نه لبسي نكسلاز مهاوازدهشت دهن رهتركواو تريلا وو
 داباونسالانملو نوره مابا اراه عمجب املي مبص ىلاصا نس اكطعال اه دجيلا سمر زكا كوالا
 وظال ضل دعوني ميو ورا ىابعلاي فضلا اجت ااوراس بدت درا
 اق نطدوالادكسوةلمهاسار ناولاف وكلا زا تيار لضولاةودنيت عي
 و بسك كالا نيب نورها اء خي ريض نع بهو اوم
 00 : نرقو ناعما فسار دعا, اس لع كمر كرك ترواحل 00 لو ةسوويخأ ُِك

 راد رمل هاون او ام !امالال|تيطم اذا ىلا زر هفدصت تنك ونكت نكو ميز صو دموع
 ادد هس نضل راما عئوو ودم ننقتادبعوناظتلا ديس نوحو هيف قسم
 مات ناوسلاةدالصا ولك كق نسو رنوهار نيس اوؤنح دمؤع)ناسملا ىوو قنلاوهو اانا
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 0 رنين نادل سنها هر نول اهو لا الاول نكس اك ضال كا
 تمي ناد مسا تان ذال.نكلاونتلارانيدن نسيه ندم ندع ندمتل الو ادهلابا تنال يروهتلاو
 نامل نو اكل ءدنم نب رمت فوجب ركزو هوك هنود نطقسو عمس اف عمسملامطلخو ريكا
 كودو فالدسل لع ىبإو نسما قايل ما ديعو ار ىلع لا ركن ىلإ نع دحفالد يللا ناطق
 هنعكمالا دابر طر سال اضل ا هتعنصنم فديو باول نكي لو دنم عميس لوري ودرم نيكول
 ظنوا فلا دوصو ل نعمسا نين اكو 6و وم هنسروحلا زمر شع عمان تاون ملاو.اورالاها
 0 قولة كارايل ةءوسكملا للا لادلاو ندا ناكل ميك رنكل ١ ناله نال ايلاطرن الوفد
 ”يدصسوب عن شمر نقر مجول رد ىف سلب معو تدك ىلا ةبسشلاه هرم هيتلؤو ىؤطذ اكو
 دنع ىدداىرايلاراتلا مجلادبعز نمتلادعرلاالا نعم ىربى نترك مسالا
 دس تدون نيك كي ناكودنترم لزب )جييهو دلي كسلا دو ولاد ملئ رج رتوفح
 0 رة ىدنكلا <, دنس والا عيب رهنوارفصف ى دا فوق اناا غض مهارإ كلها وماع
 اراها ديسشلا برونو درهم ىرت نمي قعر ىدكىلا ةسضلا دينهم لادجاكو نونا نيكس
 هنا هازب ةريسلا صا ونووازمامامإو هامان تنم ناك ى دن لسن باهولادرع نقال عز دبع
 قيس ؤ وو ةريسب نداججدم نعد ونسنلاىرمهلادهلزرهعوكابإ مم- ادجماجف هعمل موو هنطحدل ناك
 0 ىدنلااغنناو هصوالامرو هرب رواج زندو ع عاهنس يخالا عيب نيرشسع تلال ننال وقلم ايم
 البلف نورفك ملازم نونو و ةدنكولا ةسضل اهرضدلع الاد رتل فو نونا نكس ناكإسك
 هدانا فس ماك تمحي مسو)انوشسدلا دعو اننا ندرس نانا مل.ةهناكد
 نة رهو اةرعجفص اديس نفل اق ةرمحر امكواولاذ رسل ذدسس نيدالماد يعني ماعلا ةللا
 نفي سابو .نرنكزم مزكدالوهنال كل دانا ايها ةىدنكلاىدجنبىدعاولن رز | كادي
 لو نيالا دب مبتالاياه) سننملاو سايل ن )سمسا هي نعاكور هةصتدل و ديبإ نصور عدن
 هل نام لاو نال هددقو دابا عمسدنا متر نسور او نلت خلوعو ديما عدم نعى در ىدنك ران
 داك ؤرصم هاو يبست |وسساوادنع ىورزيكلالهاو هدادصر بنا هتسرباورميم سنو هيزماح
 مار وماشلاطهادابع نكن ماكو نيليسل وكس ىناناىدنكلا هيجي اجيرمارملاولاو ١١ هنس أم
 "جالا ديختلاو دنس ةوصاراجرنامورماسلا)هاو نوع ادنعىور ماما ىلا نعى در مكه
 رار نعود يللا ىعنسانعىوري ل لحال او ىجيدح نال. ورق كلالهانم ىدثكلادسترسادبع
 ن اس نيديعسو #١ مدنس نام نك مهوباسالا ىلقدورر يف ابا نيفس ١9 عجيل تنام ردال اكول
 زيجمالةرهل كتي اها هنعوور متوهازل الإ نغىدر ىددملاو !هتنكرمم زوما غال ندىدلا
 رص مشد ركاديودنابركزو دز اولا وس نيعتنيىجاناكو ١40 دنسس تامدرفلا اذا هرج جالا

 جال نس نا النو اسمو ةنسرمم هل نا نو اف مة يمورم الإبر ودب ناكديلوإ سنك روطلاديحإل
 ندي كرابلاد توبا نارخ ادعمنا نوم وةنيدملدتعىدردمف مدخلا )يبس عال تكا هر

 ار قاوسلا نينا اباو ىتركل نسل رحاهتو يعول | هادا عمج دادس ةرعنا بانه نيولاص دا ذكوب



 والا اهدسوماملاادلامتو نول نوكسو ناكلا هت يحادنكلادصلزلائسحلاردهتز دولي عمرا
 كيو ساري عز دهم رسابهاوللاهيماناد معا رقم دبر وهو جادا ةيسلابممدلا اهل فو نور مل
 اردنا اها تؤ ودمر! يذؤاهما ةسسؤمازمايادح قللت
 ناتو نيرانرارباؤطو نارك يشم دره ولا هزم دارا فد زوجا ىادنا ميم نول نيكس
 ةرهلصال ان اقوفاقلا ار دزكلامهاران ىعايولعنيرهصز ىلع زسحلاو!اّيموسسططس ةبق هلي يأ قو
 ان يلاروش نب درناعي دارا ممسىارلا باىصاز «ثدحلإ إنك ضار الضاناذلعذ منانلاى ديقرسرل ىلا

 هيرملشاو يسرد نامرو قرح اردو ناسزرغسكوا ضو ىاورطا سو ندم دك
 بلا هيهؤتنلا ايسكو طارلامو نواس نايلون اىددنكأ اطهاخلوش دالاسسو!هنم

 لايعمل ادستفإ هبل هراضرو هما ف للعلا وصور دنكلا عيل اما نْسرميلاودنكلا عملا
 دمعسولا هذ نايا ابكر عونك! هندي نامل مصار ناناسحمس ىدنكلا اوس
 كيالامرفلاو نايلامس ناكدطاو ةكاظال ها نمىددنكل لاو صمرعال خراتلابانكو شن
 ل( اههسودرسكلائسدألزبوسيعا نيا ىلع نسحاو باو نيسح او اهول) انهم نيو زق نم بولا درت قو دن
 ملا دودنصاف اماسي ةفرم تك ورق حاف نو دفناضادتكو ورمل لسل انسانه
 كنا ىلا ناكر وإنت نيردس اضل فدو ثيثرطل امارمد دنهل رفلاو نانا
 30 نئادداو الا ظضاو الضو هاه ون اذكو |نسو ادوجرهدل اذاجج نمن اكو تابراكحبو داث او عسل
 قار ويعر فلا باسم نابما عماد ضفلا ندهن دار ولولا ابا تعمسزن ميرو نينس دنس دودعف
 رضا لتم يترمرا ل ظوقي دانا رىصنمانبرسحت فوصل نان ابل نعمل قي طضاعلاومدملا
 و تاندق سان اون يملالاق دانا ىدن ولبنان ادخووسإب سال ناوي هت“
 هبعاناديسرافلا+دماكوممانعقو اف وشب مايل انسسسالاو تاب مادو اتت ىدسسال تاذلإب
 ألو انما سالف ايداناك تير دن اوطىددنكا نئيسلانردهت هس دج ديعسزباو
 يعمم زادك اومامالا زاوشلا نسي نوط مهارإ يا ابار ىزإ شل ىلضزي طز دج اياهم
 لس !داواواعبسهنس ذل ىفاموارعساميسْضَسبكون فس زاهتس وجبن تل هيوم

 رهؤافو زالة وار اعدج دكأسا او نيساودلعمالادا فاو نوكسوناكلاتفغ ناو رسرنكا ©
 اجناؤإورسدنكلادو اد نيوإصنضردهخو)اهزمارانم ىرق نمير وجو ناورس دنكو لا ةندل ادد نونا
 مقا دوكسو ناحازش ككل ةبضلا وزع ؤبك,نكلا عسي نابساو تول مساديبتوانتدرا_
 ىالاربب نضاوعتب ومو ىو اهزذإو و ةلمونلارايلانوكسو ةيئاتلاناورسكو هلممالدلا من
 عوز نعضالنرشادلازرؤسحلازدجازؤعزسحلاو )شله ذو ارنب مدس غ
 | كلا اديساذ اكد هنم انعمسو هانا جواري نساك عدروو نكتكوناةناكددلاد
 "طف هعام اننجو وو ايلا زانّساو باَكلازب همر هدلع هلددلاو رف معيوف دروى دادخبلديسحلا
 ةديدعاو عبدان ولا ئيسحلاز !نزماديعز يحل لتداول زعزافسن نيسحلا ورحل نكرم
 نياشما ةمنما لوا« «م نسر تدال اتش ام.ك دو دلع اذإ هك ننصملازعىوشملا مشاه نع



 كلانس 00 اووطلادس دبع مال لسان ةكورافا نكن برولالب انكز سارعت بربع

 3 ”يداىلا قانكلا, و انكربا جلا نرماحزب لح ىو /اهلامسادشز اى ىرمسص فد شارو انوع ةنعاكور

 101 معمر ا ىواقدا عبر سندا ارح صمس ]ضل ىلو ملل "

 هسا دققوتد ناوضناربىزمزب وحن ايركرواوطناملل هدرم نهاد عودت ىو «يئانكلا سا

 يس مالاواسإ !درهشا» لولد مينا اني نكن تمون“ ارا ماهرماو امو 3

 هيعز ,رجرو روس نشسلو ىدوعسملا متل اددكز مجانين املس نقاد ناشر م اهلا

 ىازب نوللو ناعص يحس اند اهو منوشأب /نب عت او همانخو اذني نوجوؤبتح بادن ١

 3 ارهاصارم نأكو هس ملص اريواماتلا ىكورعلا+نبمالا نمناتو نيوم نيىجندتفتو هةماسا

 هنااوصمدك ةرمنا والات للامر سادشدل يكينادلاس "مهاد الا اجتمعنا نولوقنو هد دو ب

 ار اذلاوا طل ةضو اانا مق رنري طنا زن ارغل | دالطول اذاقفر دس هللا واج عم
 ديثواولاو ئسابو مس هس ادهن ابو موحول امدح موه َلحلْا قو ىلاراّشا ف كلامؤ هسا

 ديلاطلادوادلا كن“ دودي ههايعوريرطل ارنوعما نمىورنابهمإ اها انكلار هسادبع

 تو هنعدس ومر قدصلا م نالوا 3 ثدحلا كذاك نايرفلا: نسون ده نبل ماعلا

 لدبي دانلدوىرمارل ا دوعسولا مهو دلدلا لا سم عمجو نايهصاول و ناكو كادنب زي زلادبع
 3 اقنمو هّيدحاطو هو رحت ساما ةساض طوس نيج مم طش هلو يرث نع مجرب نان هرطانن تركو

 دايمرب يل نير ضار مهاب ان مسادبع دمي لاو اونا نكن ديل ال ىلتدول دامس اياكى رمال ا دوعسم
 لاههوودادخلادعلنرخيورهتو لصوعابانيظفاحلا مسرة ربو نرسم فرع ذاكار نيله نموانكلا

 ّى ٠ اعؤومانللو عمها ندب اخوو دنك رض ني) هز دما دنع ىو, اذه انس بو مارحرب

 انريعو ذاك بلازيناسحو وسوم ؤد دساو كنرص نعىدر صممها ىرملانانكلارط نيف

 0 ةيكمو ناك ىذي يكل هن ملف فعن د الكت دن عمنا دانى زارا احل
 واستماب طا رقرعد دورك ةبنسلا هديا لاذلاهزلؤ دواملا هجر امو مانزل

 نمتلاريع ندوه سوو! بنل اري وههّلاماو ميلا. ور قودورءومجيلا قيف رضوان
 طالما ةردصدنف يرسل نس «ازاعم) ضان ادا ناكرد سينها نمىددرغكل!يبدالا

 ىاوىرمتلاذ) ارجو رده رهو رهو ا مومتعا هزه كيو) 0 يل دوم ناكو صمم نام ذك ندحوع

 معا ىز اطلاع دهتؤدججكيو اذ ىرردالادبز دج نتوادسصدعسو إدلب نيام
 ديعزب وحرم واو ىديسا] نيم مسا ةصدجتو او ىوارت المنان ديكسالسعو ارعانلكدد# 0

 مترا ورولينب بطش ايداصولائدحسواواريضلامضل ان اد بعزاظملاواو كيلا ا
 اخوتك ديكارت واط كو ذوو, فاحت اننيرهأ/
 0 .ةواةيشلاهرنهذزلا|هزذلؤ د نييتفمائذاكاؤب ملا نون ولان كس ن كيك مومن
 طهر زائوكا معها و! تا برات الداون
 ةىرمورملا ةدقعو دمج ساد اوؤمدملا مم رجا ترها دو دعم لسؤا ةيصو قدح



 ا

 ظ

 ظ دل زيا هاد بعابل محار وتسما ىلا نين ناك ادا هاز وعلا هدجرلا بس قولوا وكن جون
 | يؤفلإ نيدحزمرجلم تا ينو لاغنلاءىاند ئيسملاهعاديعابو ىربتعا'بيإا ذيله عا
 | اى دادؤب(دنسدع وتمر مدنسو رددالو تاكرانحلموتسدلارهو انسوت ةراذاب نارتب
 كورلا مس ناكد دامس ذالؤ كارد, انظنإو ىمضجملانوكلا هس ادبعز ريعؤر مشل
 .. هزي دنم وجو رض يزاد ونسي عدت يش ا دبدسلعروالن ف اماما ناك فوات
 .. الابرار منا! كسلا زريزجو نيكس ىلا هدير فلو ادم ةرذانمو ةنسح فلا ضفلاولا
 م ماتس ا مهض نا حلاير هانا !كلّتال كيلا ىدي طس بانيت كاري ىلا تطسازي
 | لدم نرصاندعسو) دنع ىددويسبلابندحوِنكلا ني دحلاعمسو داددو ربل زيها مخل ةرقفلاب

 "قا ؤونو ةنييم رق رعوطيلا ةييالارااسلو دل دّتفاومى دبحمامال اهني يرخد ناوي ىدادغبلا
 جيلا بنوكلا ىزاعملاىرصل نول نهار نرهلو اهيوريو ترزنو نامه نظا 6
 ا بولإ يده ناموس مسلاو) دنعىور مكلادبعن مارس ن دعس زعورو مملاددسم تارازكه

 ةسنلاهرنعزاكلا اهل نلالادسنرالاو ءاراد نوللاو ناكئاوهن كر نكلا نولاو ناكلا بان ه

 كاع“ اني مهارإ نعود زجر نكلا بوو د يهل هاب انا سس دلو جو كرانكدلا
 ناقد ناك متاوسانكل هرينو ىرذهلا هيلا لاني دهلاب سمس نيديجموإدنعئور لضملا
 ايدل ايف عاس روكا دهلحتاري يلب تس نك يضل اهرزعا هلو زمول نيسساو نهال اهدج
 دافور ناملسو رنج ر يتولون رلاددرزكىوىىعاذكلاىواوفلا فعتنالا ها نيرش ادؤم
 نيداديع ديكو جيوإو نارا قاحوإو مقر قو! دثو مخوباو ساكن كيو! دنع ىدر داعش
 ايار ذيوقاؤ نم |سانب هييود نب بح نال منبر وعنف داضاذي معربة فيلخاي ل عالادبع
 لذاووطعالاهدج وك سالكن الق ةسانكئ اب نرعبو ىمانكلاىدسال اذ ادوادؤ :١ نيش رحل
 تاو انارااو يبا الا عناكو نيله مدا ماب فلازاوهو هاندا شل
 و مواو)نعؤر مد نعود ناو نرفعجو سعال ناملسو دلاخد١ن )ومس ةدرعز ماسه

 ةدارتالالعتفوح هس وسو زمو تملا داب ب وفطوىدا مر ادوضسمددجلر نا غصلا حت ان
 "للا ةودهعيلءالاتابالاؤلب!الف ىبق نمر اي! نكيودولالوءاضالاو دهر فل مكرغج
 عسا نامو تحير تلم توا ييججط رن تلسير امرا ذولا لع تقداصا ذا رخو

 هدي ابتلاومهدعرلاسنلاهرزعتنانلانؤدسكو نواف ناولاركم نانكلائتاعو عبس ن
 را جتاووشلنكسةبعدللاكؤإ كلمني بومازورمتؤن فاك فية شح ةردنح

 ياها باهؤمذ نزلات اصاؤ للصنززاسوإ هوذا ناعنوضعز تب لب حاسب
 ,ةادنعىدررخالاودافازعىورن نك كلامؤبئره ناسا ةزيعجتان ناك اغلا

 اناره وهمي نك نان واس نينا لس ةلسو)و هيلع وجر هيفا اكو ذاهب تامياذ 500 0 00 8
 مسايا ماو بالا يرحب د يتدنععوررف ته اطهاور اجاني جيك وري رعمح
 "مجلد موالادتلازماوسلو ادعو مءايالا سم تهاجر ذك هو اهلا



 انس نونا شاه نالعن ضنا دمت كو نع دد ىلكلاو واو فرخ نيله صن
 رونو مشلاوا وبن دم بكم نمو ديد) نكن دحو ركزي بطلان يدهن روعوسحلاو ومو دعاؤب د هت

 دعلادضفلال يعزي رعمساواقلاتسإو ىزالاكبلاطدقفلا تال عاشإعابهتضاكر 4«دشسبفو“
 اب نسللاباوىدهمئيدمادساباو ىرم ندي دهب اودسانيدجخز دعا عمسطماواضتؤو
 يزالادلاة صن ناكو 4 «هدنس ىلوالاى دا تامورطتهامود و دنس هدلومرانسؤ او تيزح

 نريتيداررعو) ىتاعلا ىر م نرفعحب بطلا نيرها نريعز )مسا وعفا نعل ىودل أ
 امارس نار شو لانهم ىد ماهل تر !اوايخج ى هاوس دنعانت دحرلو طساوب ىلا ديت ىلع
 الهزرملورصورادض ىدر وراي مادكن سايلازعووربى راك زيوهرا تلا ةىراجنا تفحتو رع
 0 متل ةينلا رض عيل اعزلؤو اذان كسر مجلاو ناكارزعن جركل م ما دنس فوتو كرت ع
 الود اندهتزتىوريؤجرلا ىدشسلا نول اكسالادبهزيدبيدتا نيمدن دعس زو
 ندوملاذاكسال ادهن دملزب زيا يمدنق مس دنع نيكل اةودنةرعم حرا ىضردال ا دسولاو د

 هناا نكرفو دن رم يان وف ىسردالادعسول) هذ ناكدلاومو”ندبصزعو ورب جك ا ىدغملا
 الو ىهس النود جب عهوإو اى دخسا موزي دبع ىو ربودخسا وبكل ربومزب رض نرجتدجخو ف
 انوي جكلا م وجيرض نهج زمجولإ مولا نيسلادص دنسلاو نأ مز تكور دالادعسو
 نموت ساو ةعيس نادر نسون ارش ئرهمندهعدتبا هنع ىور ىدخس) حدب رعوفعو)
 ةعرفنلاو وح ا وراحزيرخنديقؤع كى دهسا كات ءوجئرش تيل وامولا وادق تاعك
 0 هّملاذارلا اهل ورارلانيكسو مملاو ناولاوعن ىدركلا جلا رض نيني دهم دذاحتزاجرلا»
 يت ىدكلاذمجيلا |.يبوسردالادعسولإ كش دوسلاو ادنترمب مساس نع :روعددركولا سلا

 0. ركل نمل لولاه لاول اهنعو ور نر ينك مومن نا بحه ىورب بو ضمالو بس
 ةغلازب نو بوق يم ااخطىرقنموهو هركىلا ةسنلا هداهدالاامهذلفو ملاو ناك اش
 0 ةلائزاكاوش ناكل دوذاطن ادهن هنهو ور اهرفوددعسزبسكو موازي وشوق ركل
 نناكرزاز ضيعت اسكاهلايورمىوقنييرقلا ةمضل هزه ؤلا اهزؤم نيلاقةو وجل
 اييدر العلا نما زم يوسع ىهدشس ىف رهلا ارح ةماقلاةوسلاو نسحلاو احلل اورق نامما
 اه تدحلا رم ظناحن اكؤاسكلائنملاز نسون دع اجت ندهن زجل راف دبع تصحو مهما تدع
 ديعكيوإهنع ىورمجوملاولانتسنهنعْندحو ىرماهلا علحزيدهخزب نسحلادجتاب عمم هنماةرط مني
 رايز واحلا نادهصالا : امام رمل درك ىفدصلان سكوب اوس ىل وماما يشل! ندمت ملا
 كيلا نمور نرحل ذفج دي ناكو مو دنس قارا ؤعيانيلعمدشؤلا سك انجح الاف بإتلا
 ينس بؤط نعوور ناسكلا )يجزي رع ن دهر داحوإ وا امودرمولا عجدرفنانوقو هلحهرقلا
 0 وكلا بعصسدنع در قاسكلا نسوي نرهلرتابضاواو فسمي رذولإ كذا كرانسز يدهم
 ديعسولاةنوكلا نسحلاز لعن سلوا مهلا ينلاونوك نيم ةبسلا هنعمل ازلؤو مما
 قنا ناشلربلا اعملو او ؟ 4 ههنسيتيحلاو ذبؤوقو املا قود ترب نوك بزاف



 تاعلاوؤزم

 د: مازحا ثرحلا سكى اكنادهصالحانمكتلكلاب قرع ىراشالان سحاب انيسحل
 1اس ترانس هدم ناقض كدب ينور زمان عد

 دارؤنو ززيمرنادولكولا ةنشلاهدمْنْولا اهم نيهلالاوب رجم كارل ١ ووأ !قكورماللا نوكعو

 هدا قريد نيدهجكمو لا .همزيث دحلاىر وبي نمو ىف اذاولكو ىف ادولكادهل) ةيسشلا ذا. نيمو سلع
 توتسوراوسن زءامسو نوراهؤ دمزيو )نلارلخعز كارضل| ماعدا نمور داب لهانسؤادرالا
 "لولا برقسزب سوو دءاصو دجصؤبا بو ىرصحلان ورعب دعتدماحوإإو ةبحلن نيه ههادنبع

 وجيم وامر يد نيدو ن درع دب لإو ازا نيران بجاحتت سور , 4: هنس ذوو
 رايز وهرشللا باكر لمدلازععوريتن نا زوط) ها نم ماو رعب دلو ىلااكلا ناس ده زم
 هيلو هدلسهرلوم يرحول ا ذولك عازم ذوفكلا نازي هسا قرن مهاواو م هس اون فون
 ودنا يف ناك ءاميهنلا يالا بادإ ا نم فراك ادفزب نسبا زيطيردحم بالقلوب اورصم
 افالم نبديعبداطاباو ىو لزب نيم عاب عمس يفر شم هل ن اكو! قلو إ كلاود
 كطانلورو هبل انعام جدنم ممسم.وارتلا نب نيس ني ديت لباباو ىرراحل يسم زديجعاباو
 ؛راسزبادهلزر تار يل مملاوجاو ىقر صا صحن يولع يده بل اظوب اول امنا رسهمتزب دوعسسمب كلر ايم كلا
 يابو دطعيلصو نامضور تعمم ةزحللاى داو فوتو كم دنس لاوس .ّدالو ضن اكد مرن ىنالا

 ممتنع ناي ذولا اذاولكادملز مس ادرس دم يسلاو) ءامرقلا نمو برح باس نقدورصفلا
 الات نافل كلا ثدعلا تكوؤعلاو بدال )هانم ناكو ركبه نريغدضعىود وساد
 ةيضلاهطراهلا عزل هرالاقاو نانا يك بومالاة دعو عمت طوعا نطو نانمالا

 ىدارعيمرد ئياكلاىدوهادادنبسىرتانيئسوبنب نابلس بواندمتسادعولاو 22 ىلا
 نسم مهاول نيديجوكيو) هنعاعود د اركمايدحر نال نعل زسحلا نب ديعر نامل كهل انعامب
 نونلااهذ لو وامن نسايم طونملاءابلا اهدهو ومالارسكو نال هند نك رماوملا نواس نب

 قد امون يعتزل ةنملكلا رار وابا ةسشملابروهنماو راب ةرتوهو نيلكولاةسضلاه ده
 ”ةددهدزملور ما راينا اهل ونون أبانا املا نركسو اللا ةفو ناكل ضب دلكا فن

 امل يت نعودرورلكا ملا زوسادبعكبو) هدلا ا نال اءروهنملاو عمتي ئمزطنوهو عوبو نيس
 دابايزت هداديعزوور ىبلكلا.سايعو كدوبتاؤصملا نوموسدنعىود عددنا دعس لانو سوارصت

 مفيد اسالا بلو تاعوصولا اقلاع ورب نمت مور ناكو جيزي وجو مهاراَنياسمدنع عدد
 | وناس نايحلل ال١ هتنكا الوم عسأو ىلا )دال ىطعنب سور نماثيدح وهو تاووكوملا

 مدد دصوت ياا ىدررب جا ديحالا جال بلهلا هين عىوررعم+ ما نويت لكلا نابيطزي
 اليغنو ايما بود ذعىور رخل رهو ممم ئرمصلاو لكلا عاتي مسفلاو رعي فلو دعس نيرهتادبع
 الاهؤلوو ملا ناكارتغ ىر ام ملاوضاعلام ادىداغيلا بانكؤ مده نعامس اكلت ادعم
 ناحل لتس ولا ىراكن يرفع بطل وحو ايلا زطعن دجل مساوهو سن )مشي للا هذه ننال دج

 *هاييماا عم ناىطلاىراج ناب نعبر وجزو بطلان دهلاكبواومو بلعلانيدجلدنعوور ىلا زع



 داسيا املس حلوم يررعمو هسا نع ورب بندلا لص ةركلا )هان موكل سنن ساس بده
 اا اكد دعس نيريجورا هب ومالا ديو ىرفصعلابارسدنع ىوراهلو مالا
 د 200 5و لام /مارشملا نيد ثعتسألا و او ى دار اك اىفنلا نب هسادبعو ىلسوملا بحر وتو

 ودل نفيا تلننحلا تواكلانماسعن اكواهونمو فاعلا جانيسن انها ناطواغالاو
 مو رف نقلا ]فم و حنم جلال ن١ تفلح انس تادف تال اضفط تؤمن امي متل ناكرمل ضر
 اموره سادعل اق ةطسلا نامت زملف ةضْهانودامدخال اقلط سهو هاا توري

 هنتتوييا لذا ننطام سوره بطصوماادنم تدعو بىاكلا بياسملا دهمان وتب و! تعمم

 ب :قافلاو هرهوللا ءايلاو ءاحلا فاو درماللا نيكسو ناكلاه سؤ اا لكلام و تمواويراهلس تامو

 ايوئاكنانم ميل ل دبر 00 نصب و نائما ةسنلا هرزدنونلااهزخاوفوئفلالا

 هسا ناك دك ةنعوورم كلرايملا ساد بعشر داؤات ملكا رمقلا عبرت ن بهو اريعوا| يم

 تنرامإلا وامو 6 يزف وهلا دخلة يؤ ادانك نلاناكو هلع نعىمر تحيل انو هضننو

 امو داره ني دسالسع ني دهعد ىدارقلا غو دهتدسو ماو هنعخور نيكر ,ملا اكوام نش اضماسم

 0 ءاتلامو ريجاتا نيكسون نال حز نك بيعصنرمابعلا هلال ادصدعب تامو
 ةسضتو رمى ئمزنرت وادا كولا ةضلاهنعز لاا هزل ؤ و ميلا ينو| يف نم نشايممرقنلا

 راطعب اهو ميلا رك اعدك التمام مالا اوال ديالا شو ايييم

 افاماماز اكاذ اتاك كونا له لولا نم نا رمزي ساهسز رفعوا نر عزها اني دمرنوبا ند
 هيعاتل ىور م مرغو ىربطلا» سارع رماطنيطلا أب أوال ادإ ايفم ومس ىبهلاو روبل او اد وسلا نحل رو

 0 كسرإكلا ندوعسو اوضلؤاو ناتي نندو ف !دنس فوفو واما هطز بيرك

 0 ةدلكو «٠ ناسحر برج وهو دححل ىلا دس تطال

 ها ناهزذلؤن رمال يداك سلك ىزنا) واح ذا ركهورلءاووبادنعىود فوك نال

 هسا سلو ديلطسا لمزيد ر يلكلانز رجل كحل مهم ىراهيل ايل اق مي نمنطبرعو هقلكألا

 قا سوال اىراشاالا نراك اسمن دان ئدسعو هلاضفو قردن بعت هنعوور مش مسأمزا

 - موعمةماطسو قادهتاموأ ارادايمانمو ندر نصر اتازتنوعزيو رئهزر الا يرلعالا

 انما دهطا ل عدإو هلو تن سيموا نصل يدحو مهلا كنام نوهت لصولاهنع ىدد بقعمللو

 © ةطوينلا,انلااهزتؤو ملاورم الان اال الكل ةئابجو يعبر نعد نمجنؤي الا سو فم
 دوج ديو نيس ن دج نسل )اديس اورو مال اورمالكل "رعب وفا سس اهيا طنش !ماهجو لا"

 هذا ناعو مواسي زون ابو: كما تاكا بلا

 عوف نينسار ايما وريال همي دا دنس رواسي ناهز لقدلا يحل إم نما اسسرملوهو مالا

 ني انيديجكىلانيءامسو ست الطاو نعي نينار وتد نطالسل ايدو طسداو ناماحت احلا
 ىليملانيزاديعنب ةزمبسو او هنم عمو مأشلكذ يدا موري ادؤشايساند اسلاجاو

 0 لزج. يرووهملاو كناكحلاة ضل هزه زاكأهرفلؤونوملانيكسر مالا فد ناكل غيت ١ كلا
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 | افصل از رضزعىو وفن رفكل رازنلا ةسينع ريل دهحا يسال ىرت نيم وعو دس كول بسلا هده

 ظ نكرم الا ا|كو نالوا فارسيضكا دير كمن عما ذولا بوإن د ناويسم» 0
 |0000 كالا نط ةزب نزلا ةيضلا نعتز اهنكد تالاد وار هدم: ناسا.
 اب ضنا نرجو ةيت دبع نعكدر دانا نارسيسكلاسادبعزبوضنوبلانلاو) ايم

 | ةسلاورزهنوما اهل قو نورك نكد اربا الار كوذاكْوضكلناس نرعتع ور 0

 ' هلضان اهتز اكضكل اعز سادمعدمجو رامال احل |.هماراي منجوموا !رانعىرق نعت عوني
 يانا ةيضان املا مهللاو ناهنابأب مرو ني ؤلادهلاز نجوادبعرو !مامالاهنعئور ه

 بعز نارعن ا ادع بك علشان لدي روم
 ظ |00 دارس وعر نحنا ساد نبل زكي نيت دز هذاك

 ظ نزور ند زالاد وعدم كمل وبر مؤ! ناك سو د.لعدساؤص سالوسر دهيؤنق زو
 نب اناكو هيبازعكو ريدي منيرماس | نبدهعدسا نافعن ناهعدو اخ بع اسا دنبافون مشل

 .ةيالانو تاموايسلا زب دعو دعسو جرعالا دنع ىور كبحال مصرس !.لوسر نيل وقيرمع

 اكربا هنيوورابزهادنع هند. صدر :نوكلا نكس نمنع بك ةراحز ةلصلماو كلملادبعو

 | 11 ندا نبدرطز يلب يحدمدع راكزمو نابحرواحو ! هكدانكه ريوق انسسلا

 ما لوسم هنسدالسلا هلعإ ريد شم ناكواكلا ةديفر نبتالل ديرتي ةرذع نيماعؤ عقلا
 | ةضايترعود اضم مه حازم ولكل نايحزب ورمز ديعدسادبعولآو ىصم نكسر لا الوسر

 ظ او لا هلاهاعو) ىئاقلاو جالا وابل او نيطس قوكلا هسادس رجح طحت ىور يلوا نب
  هنسدوالاوداة نيمو لت امو هت اكو جلا لولملاز قحلان'ىوفعي نبذسولو مسلاديبعو
 ظ ميوعساباو يدعو اممسوماّسلا نا ا نم] ضان هيضفدادج لمهازمولكل ادلاخز مهاراروتولاو مورس

 ظ اق تمووتاحببل نرمعدل هناا زال اسوا دنم حمس ديل بالا يعمسإو مارطلازرعدكو ىريرضلا

 ومو لكويزمو هنعتكدتو ثدحلاو نيعضملا ع دزترساو بينعر ظل لكن لجد موفد

 اولا ]هاو دلما داعزعىورب لاله ولا عرهتؤديوسديلولاو امهم تاو ةربو نيبلك

 هيهارلان ولا حاملا اسال لع عطودن اسال لتيزاكو نيتنامو نال هس ام بركوإاهنع

 اتالم اطل! دنس عدد ىلزوالا زعتر ولكل ارنجزب بحشو طاب بارا نوال

 ايادي رملي ورمت شب باسل نيديعرشسلاو)وب جبال وجال نال ثدح وم

 رات نفر نتهلاعز و ةرطعااذوعإ» !نانكؤدودبعو ماعز ناهغلاو ئارماعسب ىسشل اى ردا

 نايا ان القيد عاده ىدولا نع ىو لهن نمل
 متفادسماياممدا داراشا نوصرتف ملكا اددم نيديعسولاْتدعوقن كه ديعس يا ىوعلا دبطعدانك

 أرنا تومي نوت فذلا كلوا ايس نبساريعباصازم ءايسال قواك
 مارا وحابهذ نينو ول او اقل حيسى لراس نو د وجتيلم !مالدعاس:ل مذ تاس اماما
 دئلاوا هاو 41دنس ولولا تامرا سلالة السلا نواصي اينعاوذاذإورقزجو هب ااقو



 نديم ناب ران يفهاكو دال رهط ىدررعف دمت وبكل ف ىداطا تمل تم
 قير تس نرخ دام وحيد رمت نجلا دعب ىددهلانبدجخز ممن ملا مهمة دسكول بوش تاو
 ايام طالها فرشم حارلاو ىدمملازبر رعت عبجوعكل انا كو سمور عبر
 ةكيحموطولو اجري لادن يوطتو ىزناولا بونإ ن دهم ومكلا بكر ىميصزدهخز ساد سدير م

 ا سوال نع ىور مج ير وعذلا عي مداواومردالا نسون بوق مودا بكر ومومندنا
 قاؤرتولاه هريتودصاسو ثدوغدنم مدعو طم الاسر قالا ناكوأدللاةدرواسن )هاما

 تسلا اداه مسرور زارع در حدها سادس مشلاوإر م6 هن فم
 :المالارلجتدلدقعو قرروا لاب ملزنو مارا نب دعس ناوعرل! لسا ررمايأو يسد لتر يش عبرات
 فلو ما وميطمتل ادوار نر قحزم ناو مرن الو دؤشما نيس اير كذ نب بههشع ور
 رتل نم نسا نر لسابلاذاىرفغنسملا رداع هن ورلد الضي هذال
 ننناكو هللا نسما جمعو ديلا نوم ةيكلارةزاو رلكالو اسوا دل يلا راسو مك دلع
 هللا تمكدتو اهل هنم شمال هدار ]نب دنم هعدإو هل اضا عبمجتا تمتمو هاما حو زعمدل سال

 ةدارا يول هلاهنان اد مهرتعم هيو )جو رغسا دارا المد ابعلا نم ضار موملااهوي هلق
 بأ قيال رش الو هر الحر طه وسلامتك دف مهطتوعكلا تلو هتيم ةشاو
 "و نانقاسلا إمملاءاطلاو دارو !مهنسنوملاو هدصيملا مايلإو رافلاو ناكنايغ الد ركل ءانلاو افلا
 جذب نططن نسج طولا ههرطولا نم نسمات زرعو دلل نسنل ادد هزل نورا
 رجلا مهارا نرجو !دنعىور قررالادلا رماه زعىو و وادطمكل يولد نناع
 ايون ورشا ةنكسلا لاو هروسكلا ناز مؤ كسلا اولاد نورك تاثر انلاوداقلاو ناك
 ماسصولا و إئوقه زي ئيصيلع وادينا رة مت وشد سكب كيلا ةمشمل هذه هليل

 ردم دنىور وعملا كلما صزرما هملول هدجزعىور وعموم كايا كلللدبعتب
 نطو نيم وصوا موتك يتم سلا لاعإب ولا ةسشملا هده دوك ذك ديضو كولا
 دارو انه زميله د تلو ديلولا نب ةيقج نصور ذل اد هك اوحرلا نولل نئمادبعو لا
 ههارزم ور وعر اخون نمو نال هنا نتا ةوىتسل رفح هكون نيسحلادنع
 امس هلل .انلاو ناكئايقشاك دحتوكلاءواطخ طم ريع نيسحلا هنعتدحدلاكاو يكاد
 قاعملاو!انيم ررجلا نينار حرقنمدتر ف جزا دحيذكيلا ةسسسمل اهدنه دلال ادلا هلو همم زل

 ذم تؤ ذا اجلي دعزكمت ام نر جاش نودع يركب رهز)بعم ند
 عهدنا دال نمل و دل جارلطلا وول نيكسو ءاذلاو نامل فن ىب اطرزذكل) ميت دنس
 تدرس ضاع اهي اكو اطركلا بيمزيىطزبا مثل ادع نسم البعوض و انهمدامج حسني ناعغلا

 اصلا دضفلا يدشن ا دارس ىرعاهللدمخزب سو جاجاو)ل اندسن ا ماسلاىلا مجرروادهحقعنو دادؤق
 امل كو الانا اةوجو لابو عماطز ماسك بلل رعاه تندرا ل ص نسل
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 0 5ريال اعتلال و ةنكسلا :اولا افلا ناكر كل زم عدل نسل من ابكى رحم دل



 كسروزكلا زف سادبعزع ىدر نيه لاو نيدهازيدهمسلا يعور و ىرط خرازة ينل رز 0000 . 2 كل ا دب ٠١ ذ_رسشاع

 ١ قتيلا رالساو اراب عيكوو و انطلا هديصز د يعو رمل اذلاوسعتب زمر ىرجلال نهب زاعسد
 ١ طموورارلا كلّ ندعي انرلادار امو و رع) هانم ةرتكرتاهبدن عود مرقد ىرتتل ل يوسف ل

 ١ يناهز رايس ورمل عم“ نييك اودعردملو ب4: دنس نام وهي ىدممهكمر في تابو درس ا : ّ 1 يملا اا اي رب

 نازي دساديع نم ىوري نمي! ءاه) مان ناغسلا ىدرنال ا ىروُتك ا مهارإ ندهن اديستد م.م
 زار بواد الستار دنع ىدر ودا ةلسئرداشعو نم اةصوصانمؤانملا نان
 هلا ملا مخو ناولاُغم وكلا كافل نسل ناوعو تضلاو»!هرثذ نكاد ناطتلا لصون
 | نيولزبو رمت تولاوهو دبلا بشن ل ماو هو بوكو هسا هدنا يدعوا اياايذل

 ناكو انا دنع اكمرعبن دل ناكر هنع َسنكو تسمدذ ىو نيديمسولإ لاق ىوشكا ىدارزبلا نوتك
 | لعازمادوجاولش م نادل ناكر نيزادو نيس دنس نال اىداهجزب سعد تسليم نلت
 | ةيملاو ىلع احر تزل ليز فنك سلا دز جلانشلادي دشن اولاين رذكلا بدلا
 قوم ىلإ كررت نمهدلاو ناكل ىد نجت ا ديلان بده فسوو نب دهيم تر لإ دبلإ ةسملا»
 | كلو ىرابوزالا اصلان ىبوتو اى دع ندمت كلما دس ميرا زعائوررتمسلا نسون بز مشل ذك
 | تزين اكو ناو بارالامجو ةكم دادخبورتاحبلانادىوغدلاو نادبعي كيو ؤسندهقن
 امويئود يلا زمان طف مويذاكر تلج نعذكمو دادجو نلددهد ةرعبلاو ماجي ماو داش
 قد سو نكمل هنا ةرعبا عماموو لاو ةرعال نورت ادي ذرسيو دارج وو دهغلادس ليام
 دنس اشو مل بلا ييمسلا يسمون ةزمحدنم عمده عت هنس نادم نامؤحينس
 | طا ؤ لاو ناكل كوكاتو رك هفزيم جن قرمزي ترا برضم نكون مهتما
 الهر ن فلله وادجممااشكو موتي مز د كودو ريا ةددشسائيلا نايلون رع هددنما
 وكذب وؤشلاؤمالاو ةركذ زاربش ل ماني ؤكمم قفاضاحىزإ لانا تلاد

 ٠ ىلإ 057 م . 0 0 01

 انمى نيد ور وكلا ةسنلا هده: هزلؤو رجل نشل ١ «ةسوادلابرسكأ ا طقو ناكل يش

 هلع دز بداونو راقب ف ىرعم هر داهزلا اللا نمناكو ناجح سةسلان نمْوك رزه نيونكلا
 اعراب سيرداودلاسارادن نديغدنعىدرا هو نااقسملا اعواد ديل نب ة يقين عديد تامل
 ماانربعزسماوإ هاو يكل ار كذنكلاد نرعوكاإ سوباوعروكلا برعبؤنكلاو ىواسلا و يزربتو
 ا ةباسلاو ةصلإبنكلا نسحلاو!انالاتو قابهصالا يقلل نركواهنيومر د نصدر
 هجن, ةبضلاهرهةرملو ربو ابلاهذإ وو هما نسا نوكسو ناكلاوهن وكلا نيا نامل فلي

 هيأ ةيملوبكلا ىلا مزن ةيماوإلجو ماو م[ سةعصعصزب ماعز ذوب مني كلا برضا
 ماقالوا ندجفسو ديلعداو مولان ممم رميا وكس رانا بكي دس اديعؤبنيوعو يلا
 نابل بوشدلانلاو يسبلا ابحر ماسر رذانكهنرمعبلادنهىو,فسلاو للان دعوه
 .ناطوادجعورمم# سو ديطع هسا لولا مداخن اكومكلاىدر طلو دم نب مدن مأمن مان
 الدله راالورعؤ ازين وعما + وعالاةورصم ياتو ىو نيديعسولإ هركذ عدجنب كلام نمتلادع



 كاريمدارع روع افلا و يدش رس زبر فدو رتل مللاوإو 5 اريل ادار عوده مهار|ونعسا
 دقيريخر سله عادت اىدنفر مس ميك رم هرمجزب نييحلاندجت ادت دملو اون زم
 قزم دنس بجر يف فو ديا وجر او مشسعو. سدو رح متدالو ناكو قضم تددال جلخ
 ةبشلاه دعوا هيذلودافلا هنو لانسان كسو نانا ضسكلا هناك يتراوض
 نامل كرت نما ذشكذ الوم دم: نم ءابيفلازمس تعدت فوادي ىز نسيان طنا
 نيزاكداهضل زيكا ادبعزب نيسلل هادم مؤمنا منام! بت رمعارجر
 قالا ءادجفإ نومي لرابملاز هسا صرئيسمرف سردو ىردل مهلا العرعر دنيغا سلا رليؤفلا

 و نهب وعيمإب ربو سدو #ا دلل مرمر تاموادهازهلاذس الس ل ضان اههنذاكد

 .الاتسرهنل اندجخنطز كلو هنم مدار طبل ماني شك 'دوعس طعس يضلاوودادضع
 « هذا ورارانكسو ملل فورم ازيا نوكسسو ناكلارمكتىمرمتكلا داري فشلالو هزعزامالال
 2و لهزدجج كبوااوهررءامسإو هللا مس اداروازعمسل سانا نطو درسا شل! هزه )مالا
 دجأ يوعز !ويسحلاههارب اباوع لعل رماجروضحرو رولا ةزعول كانو رانوي مازم ىدركلا
 ايلا نيكو عملارسكو رجل ازيا نيكس ناكل هنن نيم عمتنكلا نرسم ثيدادل دنم تعدم ىلا
 انااا همز اذ ةضيلعدرم كرت نمت يلا ةبضل نع نلااهزخفو اهلا فوقه
 ميم انور اهدقر لعام هش تطريس جوش الا ملت فو نتسا ةهدش فن اكو ميال وامىلا تجر
 اومسو ديلا سسانلالعبر كرا رمان ١ك يواراةورص هن ناكولسإ هم اراوسر وز ناديت

 نينالثو نينتاواودصل دنسلاه وفى اطبا مرير مهران كسو نطو كرت فردا حلو نو هنم

 ماعلاديزيرهلاو عاذ نب سورناغيدباو عمايل مول موفد كرايم ني دداديعزع كور ويتلو
 كورال ادوام)حل نم ريك ااجو ولا فسزب نسحلاو ىروسلا دوو: سارع دنع ىور مرق

 3 موماو زاجل جرب ذاق نسج ظهير مودل نيكي دمل مودل دزع ما وعمص 2 لودر جوع
 مدون سا درعو نفس نسحللو ىدازملا)نعمسا يديد نع ىو مراطخنادوا درو كاملا نع ٠
 وازرلاويطلا سيدال انريمنك ارد نوره ارم ندب عمد نطاوإ و / م هنس
 ,نارلالالعراترىادهاز اسوا تف ناكناسإزيل لاهم لكلا زر, ندحزم غم العملججلا بازكهشنورب
 دى رموجاوفئاوب دموي معو رهو زير هن طم طسو يديم ادصتل وره عم“ ةوشلا شار داو اجل

 رواعادا ىرلابو مدالا وقعت نيدمرابملا ب مرلإ بنو ىلوترلنمالادستنيريجرسا علا ضرس
 دسار كو نفاس ةرقع ندوه بدهن ىلعومسحل اوكا ءو ىرلتلل ضد يرححر بار ادشمو
 ديل دهعساديعولاو عدلا لا ملبن سحاق دنع ور مهاوس نزاع ينعاد نينجا دجا
 لا ندلاف هلعىور زيزو رك جواطفافلاكرطتسملا هل ني دمج حرم لاواواكراغا
 انج ورق ترزو د ونس نمونالادبعوول هيرفي قو هرنو رار ذصلا ههادع زو ىموماربد راو
 ويلا ةراععا اذا تاكد مولا نيطعايدهط احاول بنقابة
 ةيدنطاو نفسى د وراهلو ناولاىاطحرؤبهنكلااوسزو طصؤنشلاوإو رخو رجة جانا
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 نءاب ناي نالت ترعو كسك اهبشلا هده دإ ءاراهزلؤو نيفين الا نكا هليل يسلب

 / ارادؤكبو ىركسككار ايللزما ربعنا /ذادعس نفصل دخن لام فل 068 ايهملعامسأ اون ارملاولوت

 اكمل زئسحلاباو ناطمل اومامستزب يحجي نيسحل اود ادب رعايا عم دهام ارذكما اور ,ناكدارش صام

 انامل ااا ا غلا وعتما حدنقوكور ماوس ولو يتارحلا) صدجلزب|يمسار سلا داو دال اناهنع

 2 ايو طدادلا بطل ثبات 0 داو لفل مسا نيل نمل اولاد قيمنا نسل

 دتدإلو سناكوشاهايفدرل | تودع دارطربراوفلاو) هلع ندب زدلو هركو ىواسلاو مارعوب
 انووربىركسلا اهلا نهانا اشازمد دارس 6196 نس رشسجو تامو افراز "نسير

 هذاك سؤ شكلا نشلإو نانا بام كلر لوشب ى) مس احيانا هيتس هلع ىور ميم

 نعول لعدن ميول دغمل ادلع نس هدلد صو , ناكل اةبضلاهرزهنولا اهنا ورا انس َ

 ”الازغعدبب ناكل داع دمإو رهو مههازادفلو مضولاو ابها ندع جلدي ناكأديم اخير

 قلل يملا ذولاد دنع ور نانكْلا باح دعازب دمج شو! دن اورتما جطيعمسال كيوي
 ؟ةادْس . نادو ىررهلا نقرأ زنيلاوجتا ور نمزعن سلصز دهني رهو طعم وشو ,ادنإو ركل ١

 اضزعدحز انك ,باطخ ديس وسب له نبدا نيد جا ضرواو و يصادخلاو اؤسوكدو

 ”وودلس نيوبسواسام :قاعؤاشك ا رمكنبمسادب اديسمت مرولاو «امامالا هسا ةعئور قريبا ريحا

 وامر ناك انكلا ننس الزبده ادمع نادر ادب ندعو ايماولاو 5 مة ةريوملاود

 .وبزعادجرإ هعاعدد رولا ومسند نعني اهيروجلارارلا ىف امم ت دحو انقر

 اا سس شا دطوزغام ءاطب هيل ادر حز اكو هس نيرّسو رنا زساعجرملا سلتا

 قرم به يملا سحالضاةاماماناكؤاشكلا : نب شح نر دوعسملاعملاول) نيالا نيو

 كيب ساربعوشلا نإ نا ىدريناكو هنعدسأو مر مث سر دن سردو لماو تدحو ةدم ديف سج
 جارد“ نديعسساغاوإ وأ راو دنا ير نئانكلالماب !نمسألنب دج ضدوناو بيطنحلا

 2 دقو فريساو مرق ترو راوسجو نيعدرا دنس قيوتو ايهاوسمءاهو دن مسا جؤئاسلا

 38 "دارت مسلااباو هاداعبب”ةنالو ف ةريسن ل طواد :انيياضقلاىلو ىانكلاروعسزيرمؤفلاوباهنبا

 اولا لصدادس ذانهجورهت مدا لزبلا ياخ و وتواراز دنع تنك مزق ىزلي ولولا عسا
 لاف ظعاراغ واننا نك انسحاب دوجوم نطرح دضل هنو ع[ هس نع
 و نال ةسررملابىساددنلا ىلو هيو وكحرسلا )عاق نبدا ريت روج اياو دوعسيم يدم
 ةيالذاص هنيوؤسناكوو عا بيا دش هنعتييكو فرس فادازب قو رعد نضل اهيل نيكس
 .قاروهنسال اذنك انك الينا بحث نيكو اركز هادم ادسيشلاوروجو : ردالو ساكو

 لوطعابلانسملانيدبغسادبتابا جملا دنم ممسوم تونس اود وطهر مش ردلازنكماذلع
 ماعز دعلضااو كذاب مهنادصندو رم كلادبع)ا سابا او قاكسلا يدان ديعل نين سحلا

 ل هومر نيم برم اجدنم ممم اوال جخو ني زهادعرجتاوإو ىرحل لل ضهلا
 واو اقنال هل نربي كلامزبماطعاحرلاوداو قل قزيربه نسا مهلملاو | ناكل يرقي
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 ورغم مجهز دهن مها نخحاواو طقاحلال جلاس ص بديع رهادوعسو إلس مجتبثهئاعور نلف

 5 0 كلدف هلا اتفرموكملا برك ناكرمال ادن قلو بيرق ب رولر طن فلا |واسكلا

 زينل ضفلاوا مدا ار ىرورملا اان نير عندج 0 ارم كوراس مع

 افس ناكر ازنعوحا نم ىرالاىاسكلا دبع نفع ندير جلا ديو جاجا امال او باقل
 داني رمت دنع ور ,طادولاوهأر اني دهشن دمع اديعرمتابا ٠ مهءرط لاو مول )ها نمناكورتءاعلل رماح

 .اعامازمو اسكر مرا رفعح ديل اطعم نئ!ءاطعسحلاول! و جاره دنس لاو ىئاراخيتامووتشلا
 للاسر زيدازعد|رفلا ىورخار اد نامجدم زنا ن دج وادل خشمك ناك
 فرهتابادادعسسو قدرا هدد يع نيديعنب دروس أيار يرسل الزم نمت اديعرهتلب أرب عمم

 اناس اني ريعزسملا ااياوا ٍءركسلا ناس ؤردهعزب لع نيسحلا باو ىراقلا دم نر دعاولادرع

 د مارا اباد ادسيون إل ادد ادنيدهت ندمان لع نسل اأو امه طعزسملاباو ناطقا

 «عع هنسدارهع شوو دماج رامز زلادبع زب معز نزح دبع اناعزلا ديحاقحبا ملال مهو
 كايدو مسالا ةرضلا هد ةدملو رولا اقوم ئسلا نكس نالازفف ىوسكلا
 عبرا نيسحلازوسعدمتولا اهبلإ يسلب ووهمللاو عمال همام ها ورتعر "طة رة ودماومواطا

 ندم زاطحر يعول (احلاو ىسردالاريعسرب) قورعملا كالملادب هنعاكور ناس اك رم ىوسللا
 حس نمثل تيد بكى رصلا) ماكل )اذ زاسرلارفجيلا زعىور ىوسكلا إو نان ادجزي واهلا لع
 رسل ساو هم زعامور ىوبسكل لع نيديثز نسما موإ 0 هر دمل نع نك رف ورمل امبالا نص نصامهنُع

 ةولاواو رص ءاكرن! هنمعمس نا مروقلاز نمل ىوربربدحلا يردن فما وورسهلا مهول نبع نسشإلا»
 ل يوناو اجو نانو سورس جريت
 دما دعك نكودد يوصل اوزان دعاس هللا )اماؤ اههدلو تك تكرداو راطمؤشو يكل عمس

 500 ناةروفسإب هتسنويلبلا

 اوم دمار هولا مرقد ىدنلبلاوكبوانعدتاو هرئابياردل ةرطعم اوفا تلزنهلماعلا نال جرمامرملا

 0 اراكبنبهدادسع نيدعس نيل كب وب نعىوربىودسكل دل اكسل الي نزع هسا نورهذ

 ب واووا هناا :سداسلا وبل هدانا ظفاحملا ىرتخن سلا مل نيد يعزي رحنا ناو دنع
 صن ازهءور وبلا امها ا نب هسارعز,ناوعزدمم نيريعسيللا نيدهتإب زتمحزب كللاربعزبدمخ

 يقام يالا لوشن قولو يلازم رمعرفحرلاهنع ىو رانا ة صن سانجي

 نناملس ندي للادب م اودبكول نديم ءال او ةامعرإو نيعس دانس يلا ود نم
 مال نما كنا يلس عال هدصرملاهنسرامالل ارزهىوسكت ا سسدشولا نب عسر اف ؤبهدسو نب سس
 00 ”ويدارسس اركنازص: نا نم ن املس همن دوم دحر العلا

 ذابت ونهب كب ةادو م بو دنسرفمؤ متدالو اكوام الماكر ناكو ديا
 كل ميرو هني تكون ١امرها سد الو ساكو لا ريكي دهضوناو < 46 دس روكا تصلا

 5 هسكركلا دناهنراو ف انهتس ل والا وبر 00 ««نمرسع باول شال مودا دووشاهبراو سمحتم
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 "00 درس هبرنوبا هع يودريش رخو ثبزبع نب عسر يرئرسلا هيلا دبع
 انكاج شان او ةعام>م يردد نب صفر مسكيربإو ملس ب مقارب هيباوالملا
 نت (ينرارشل لا للا بع جسد توابوباجدتما هلت بس ناكر رك جي عزحلا

 هلإولات و كحل نيكل نول تناو انسه اجلا هل اولافد تزسعزد لانفد!رح تس كممشاج
 نيو )يللا وم تح درا تلكنإو تتينعا شل نفجرساللا م تءدرا تمكنا

 نعل انهم كلذ ةرمزم س ماهو ةلككلا هزم س تدأت هنودع تنضاتسرشومل

 ومب جرت ناسا .داغانح هزل للا ذاع ديزل
 طواهتمم ةنموكلا للا تكرت بارع سلجم هلل ايد هتتلحإو ساحر بلف

 ىلإ ؟ داب سيلامد ا)ه كلل ع تجزحل نعوم زل لات قر ملا الشحم دحاصملا

 !كيررل عمي انك ربح ة لب شعرشح تا دو عجرد جرم ةماهنو دنكي
 هىضوم ةرطحرذر تاهو هر جنح ةرصبلار يعم هل حط داووحام
 ملل حازدلا لة ره غرم ئدصراهمزسوب 0 ترج يزحلا شوب
 ناي !رباط سكوب انك هتجر طا سزطد نيتبحت د هطلس تاو ىاسلكلا لل كلإلتخل ام
 ااا ةنس بيرل سلو موج ةنمليح نإ بحاص سف ب نبت ى انك تام هرج

 د حع ادا و كيامر باكو جتشلا ةنيس رطب تاباهو ئرلا يو ىدحلا ةبونبرب
 25 سيئا كاك اراديصلا ورجح دوا د نإ نيو نوح نيسملل بر جتركيوبلا
 انين هيموضسوبلاو كيانليو نجتس ةاسس ا دو هنس تعم- يرصلل يرتملا اللحن روك
 1 سلو رعاوا مس ةتمضاوروراه» لج دارا سلال !بحاصّى امك ميو ا, بربحا

 فادسابعما [كلل نس عمس ثدرحي انا )بع ىكموقرذلا نم حلاو نسل
 ثد حال ضأواس .دن اكياكلا بيداياوع عب مهد بهجوم سالا ةئساصمبرش

 افدنادبم عد [كنل 52 دعس نب نبت مها قعأذإ ةيحماص نق ماجن مسرعا باكي

 8 نوت اسما راد 29و رم هن اكس .دالائ اك كرب لالا هكا

 1 كر طي ليني بافكس ماجن مس يعن ثيرح سلك هناطع هنا 7

 10 0 يرام زم داطس ع حختمس نإ لي

 اكسس ةنيرل او! لس: سمرحا تا لم ئنباهوهنا هجر قزم ةموتع
 ايرمح يلو عب احم يل ادن هجر طن هنح ثيدحلاب نير نحو قيمتك صا تجئتحأ لذ ةنس
 كابايرا تنكري ىبعن د محلا لفه عامس جحا مش بانك ه عاوش هرب ندب
 عطش كيو ىأك نس هتك كعيار "بانه يرعب خيو كمل دكا - فل

 كرز اوى م ماد هنيمدالا ناو ا ا هيام هدر

 ا !! نم هىعأون أ نريجزحيو ةشا سيدي ب ةجوط نياكه كة رجل بكم هنيرحانم

 اغلا اكل ينالوا ةيلن«ياردسا جر هنيرحاز هنؤش ظبي الع زون

| 

 ظ



١ 

 ظ
ْ 

 ا

 ا

 لاني لا ككلا حلل نا ىنص نارعم لرب حجو يول نب ةماس نبا ثيل نب لببعن
 نب ةسعْسو ىوستسن داب عيرع اهب ث رح ودارذب معتم يول نب ةمأس يدم هما

 كا مهيأ ١نجوم نادم اهي هنعقدد مرمر يفرعلا هربا ديسع ندب لشي حال

 دوادواهنعإلسو ىتينان ردا نب دردسو نزرالا لابس لهو يرهولل نيعس

 رمل نينمكلاهر هب جك يرطب دس نأ ي,نطترالالاذر هنعرب جاد اتسجلا
 يلد ةنهلخز تانامر عراواشلن هنسزرملإا بنزل تهرالا انقساككي ركل بنس ناسمر
 7 22 مالا نإ , هع نب: ناعما نب هتمرإلا : تا نجر تس نا هزكل يو ومو ثوره

 لانااوعي اونا يد اسككا نوسلاو تءاككا بماي هن بوك ها نوم نئاعرتلا

 نضر يز نم «بز ىوتداسكإإ ةبنلا نه نؤهااهزحاؤو ثلالا امن نيتلمللا
 لشن رو تمح بأ بارك نع ىرد ناصمرنب نياعس ع وج بنرع حولنعس نب نهم نب لكسب نم

 اه فيل زحا ءايلااهرطحلا جر تملا نيسان, تاكلسك 3 ياسككأ ذا يما الجل
 يعن سفليباازلا م امام 0 هسيلر بلا طارإرا يتركك وس يهاشلل نم ةعابم ةبلللا

 كساؤرم ف - اككاب دورا قوككأ, ىدسلالا نورت نف نمي نب. هددا لمع نب قرحارب

 «لىعب سس نعمألا مدشلا هجم نايودارض كس ةنيككا) ها سارق ةبادحا

 نايقلا بيجحوو) ةزمسنر هوما ريمبملل اسمو ةنيكلنحد نال اسك هإ)تهاناو
 لك !١" دوسألا د د اكرشا ماكي ؟نلمرهءسؤرخلاد د١ داعم 5 :اكورتم هيماكرس

 0 ءاص نوع لضم وا ناكل تماشب تلا مدت نم تى ززمح

 احالذ ناكتداون مسولا ةروس ومس اكن احب: ”:داككااولاتحو مهرامونأب ,مونلا هتبر

 بتل اكدر بلل ادضعملا مادام < ةهعسرد ةرروس ا نْوأد م ميهديص هرحارفسس

 لقاك اذ تجول .:ه كف نكوى اسككا هلت نمش اياتحاد نما رهام ريد

 هياطعرل نو كوحلاا دالخ ملا رعب هزه غيزم تطول تزمه لن
 ملا كيج ا'بّرم !يلانند ايس وعض جا داورظ تحلب ها عام هبل مرت
 ل20 باليد بيلا ىلإ لدجلا ثدلم د1 لرمي كيا نهاوند ىامكك مهلا
 لجلا يانا شالو لزهلأ ىلا «تينس انا تكارعر تجلجلا باتت تلغباو
 اك اك ذكك زجبرلا باةعارم تلف تورلل لف هتيم دا هزمهرع تعب همم باارسا ذا
 مشا ططسيا لاو حم نورتوا مهم ١ او بيلا نمه معلا كلل ةنمهل نحذر

 0 نأ ساق لنسمعاسا هوتإاو هنباو بيلا اه هرشناو همجسال وزعم

 ىأككا تبع ئاسكلا تلذىبس ب محن بعل ند ميلا كلذ 0
 انيازد أد ذإزن شغل احا ةزمحةلرشب مامز دال يب انا انكوتبحائاللاف
 نئص هنع طنحد 0 امهرنعر ةتمرل ابو دادغمج هاك ص هيلعارتي ساما

 يلهم د ابا نركب إد 5 7 نإ نا وليس نم ميسر ناو تالا نر انالاو ناز لام
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 مهن نزلا بع نع فدي نبأ 5 بوبا ان لسير 4 هيلعدبلا لولا نع ةيادنو ةيعةلرباس نين 9

 لهايلا طمعا لب كواكب قا نصسرلاو قوورسم نب دامس هن (يددل حن ذادن بحاص

 5 يبا مام إلاإر باس ال ير اهإلل اىنيصلان بع هنم عمم ةلحع نع ماده عمم

 قديم ىلإ نع مرح يرصبلا ى نيكل قلصلا ةدانقبب ليبعس نيزب ا .ةلايح

 هنااا تمام مالهو دورثس ب ميهبرإ نب. وسع يسيعر ىلعالا ربع سادنر دامح» داب نتن

 اويعنبب شرفا لكم يرماع نونا انيك ينورلاكز كما ان نربسفال فرو
 5 مارمد حش ناكوا دفا 6 هاك ثدايويراهاو سلو لع هنسا دنع ىود ثامر نإ

 نب بولا نايت بدع تكرم تايادزا ناظحا ير كلنا كال مح ا انبعلا بون ١ هس نيدو نس الا لارعم عرمان اكو هاه ىلا دل دعجو ةدصاب هيلجو اعيش ١طن“ ”ماداذإ
 عاب تكاد وج سامح نا بولا وهام عن نم مئأدرغ ابارنا نع ةذعيكنم ثرح ماتا عياد

 شل نالطراس , نحل رع يدري قيل يزيوكأ ندا فن بحت ند ىس نب ها نبعد جوباد
 جرب ريق نأ اهل جرحي 0 مىدمو قمبللا ها سي لاو بدم .ىوضتهلاولإ تسع ود

 او لهك ن مسلزن و4 هللا نبعدرع ررعرمعج رب ليجتو كاطع لايعس «“نبوكي نايلس

 ند يهولاو تاكد هنن لاى حل نيو ادشو كر اصدالا ةمثس نب لوك نسل نش ىرر
 5 ليك رسفلواو نفس يرعب يزي .ككودع هدب> بع ناشر لا ملدا لاهو مربنجر لاح
 ان: كمر ولا عرب هلا لابسكو ميككا نسج ترسل نبع لا هؤد نب نيك د امحأن هيدسنإ
 رع قرر هابختا جدا نم يزيوكأ |ينسعنا لوسرلا عما ناش نيا سنع لبمع ناين .ةمد

 فيعسر ليج رطللوج هنن رح هنضاك رد قزم اميسهربا ناني نرغب لهل ملا ضلع

 ف هرؤلزا ,هاامدع ةئنحتاو ةدرشلا ىاللارسكو عامك ١طن يزيد :

 نيسطلإ و دحلا هدا ان مهي سبط ىرت مة يبرتيعن نيكل بلا نه تؤلا'هزعا

 كالزع يردي لبعلا دعس نب مهلا رب لك ليسعاب ا ميس نورك بنكي نيود إاانس
 | اطعام ينزشلامشلاو عمو هن يدح .وسبلازي عجب لع نب نهم هبا يسع

 ةسلازهنزلااهرنحاج وقال فد د غل حيرملا :ابلاهنجر يالا نك ىدماكك نس يارب زكلا
 اينو نلعللا نع نير يح اركموب انهو هيلا بشن ادار ل ظعب تارهو نإ) ارزكللا

 لان بع نب ورع داو مدع نارجاإما سة يوم يارنوكلا خال

 تدعيركت نكس 53 هو مهاع نيرمتد قس ارطلا رمجرلا لسع نبت اعو بالعسعب ريل

 5 ا ط يمهل ثيل نب نهم هثع يمد دواد ين! نإ نايس
 الجال هلم تهاجم هنرتعر نواصنريكزب ,ىهدزطلاب ركب ماني ةيحان نب ديتنا
 خد ىازلا نوكسو حاوكا ينوب امزكلا موك ةنس تابرهثم ميسا مو ةتكردا ماجر ناذاذ

 تاه ةممعوباوهد اع نار وبخا نه نؤهااهرحاو مل

 لاوسارب ك إلاه نبهيراحتوب تالنب تانك سايز نب عناد من ثيل نينار يسن.

 ا
 ا



 دبل, حبل سس نإ اسال غال ظهر تلا دلال يجود وهو كلكسنحلا كس و بلل
 2 ناهرشلءن نب. ةماسلا هد, لكن .بط كازماخ لوبا هع يرر رع بلل نإ
 همها اكاهزحم هارلا جو املا زعب جو كلا |مهريحم نيك خللا فرصلا دومتزب

 ماله نم ةعاجانمم معان ساند رغعز عذره اوس ةراجهد خد قايل سنها نع

 نيروشم نب مشات مسد, نب هه نيبعمتلاإن كالا بعتتلاوب معرب
 خلد دوو ةيرهاملا نم ةدارهللا ىنجإتكة ريالا دواس لصور يوكل جام
 ليكم اسلام سول“ ة اردد هاه عع تاهو ؟رم دادضد لس د كاب معب 3

 لدم يمول ماع نإ نب نجلا بع طعنا عم نتن ىدقرمسلا بدنا دبع
 هدا بعير طللا كوه دنا سلا نب دمتم عوإإ اياد ضد لازم نإ هدد دبسع

 عجن, نيج كب ىلإ يل نمل سهتنبن نعل اج عرضم إو نهرا "دعسان نلعب
 الد دارضب, هس تعم مّيمبلجر يرمشلا معن ىعابب لمتهم! بع ياو جتدذعلا
 قرن جز يدلنا تحمس عم عت هم قاوقي عمحو يذبزللا وسيع نال عماظ عيجد لع
 ؛يذنم نرتسصلا رسال ةكب اهي زها ىلا اهبر اجي ةكم لل 33: دآ خب نم
 لانو هس لعب بسه ن ةلرهلب ةتمدالر تناهوة كس نم عاف )همر دجب عوش هس ةيجل

 هزار سك ب اكان احل لصق ىص با جور كك قرار نب, له نبب رام سا دما دوزاو
 ًاهددقم قشمد كلانا د يلاسبم ١ |نبس ىدككو بلكي هاد

 هام عرساب هناا ىلا كال ذو قنسدو هتكرتو سرنا تسب سئ اتادعب
 فيلل ة كسلا .ايللاهرج الا كوتماكا خضم في يتكا اريسيا ديس
 نيك عريهللا لاربع ةفطرح ماعد نركلا ةيشاعر قالا هرتحما د

 ةاسو اجو 3يوطلا ليقع هيعيرد سعرا نع يوري رجب الا نم يزن ىككا

 للا اهزحا نو هور شلل زحا ءايللا ديكو ياللا ةى تماكلا ينضم فكنا
 لإ بيج نبإ) عب نب نم كوه سس نبع حس طم دعد نيالا ةبضلا ذه
 وأ هيلبلان نامع نب ناش هما نيبركت يب ىددا هتنباو تهاس نع عي سس لع

 تسب اصلا نيكي ماع مآى نيكني ماع هنبإو ىراعطانب ساعلاو ما نيك تنب
 اكعد ملأ ل يشل ىوهر نا #ع مالح للاوقدرفلا موب حسا بلطللا دبع
 نع ىوروناسارحو قصملا لامع نب نائع هاللى للا يزيراكا سنيك

 حب رضيع نب سمو هلا سلنح جوم داما هلو )جوه يع هيلا طل

 بطل ةسزسكو جباؤفل هايد ركن ماع نينه دبع جنبا وه يزبك رك
 قيما دع: ملم بلان 5ك ة سمر نع تن كرش دمع ب بيبح رب كسعبر نب نيكو

 الج دن كب ماعبههلار بع تب فينو ناو ركن هه ح مط م ديه هلا

0 

0 
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ْ 
 / .اهزجلؤب زلاوانت نما, ةليزفلا ابلاد مل لكم الانوكر تاكلني نيبسيكك
 | خراج ساو عن لعرملا رداماللب رجا هب كل ةبسنلا نه
 ْ نا هوار دال مونفلا يبول أد ةنيسؤكت ناب ملوعب : نسر م طنب طع باتابإ بدال

 / يهجر إل وأ مرباهب كلل ةنبم نإيىتمللو ايلا ةزاكر نسا اهوهش ةنسراكك
 اةيسراهجرهاثلا املا ةبطلسم ةعاجانمم عيساهبع بازل لو تسادنو سنتر
 «عاهبدرب نخل, بتكل نإ) لارين بنينا د نصل نب لمتدنلا دبعروب ميد
 ايعس نب ريما نم هسمالاس نب مسضلا »يجف, ن عود ثوحر يسكل ثلا نب رم حار ماحوبإ

 مر نس تدامد نهرص نإ >> سس بيزحنا ن اهلسد ىجوفل معادن ياو اهسيجشسككلا
 قبرك يركلا ناب نب لكلا بخاري كيب يبرم لا: ونص دب دم تارك عزحإو
 مثيب كربلا لو ةلس نب هلا يعنجلاو بش نب ة سم ني ل بععأ نع كدب
 | هللة اهيعب حبني لجن رخو لليل ب لحم نب نمت اويفلوإ ةنسغ يدر مريت

 | ١ نافتفاى لبو تقمزو نعلالاو|سسللا ني ىيطت نم ناك الا تيار وبك جودك
 ارملا بر جحل ةراوب مل نيرا هدلا نم ب اكاناهه محلا نتكلا هنا مسبج بؤقكانماذأد

 ١ 2 ثري وم كار ج سب نعسلللو مل حقنس بحجر نم ئضملاو تابرجيلا بازعنم
 |. نعيزازنلا هبحرلا يالي رهنملا ب انكي هد سكى اصلا مغ نب بيسلل ماسالاو
 نيل مل بعرس املا نعاصنإ بيسلل يد بد يزدرللا ملح بنحب نسل بغي

 | انيكك. نرماطرب عب ىإ بالو اصياةينيمىكىارانع ةنصلاؤ هلع
 هاب اودع تكرارا عمتي نال اللا باننحر ةنعلل ف صعلمإ) تفي

 بدول قبرك براني )بدم ا ب بعسم نبل يجي رعم نادم رهو ة فيك
  [يكوجرد »سدس ؤإل ان ةنسلا ل هانم لوملل ل سح اسيد هتش الضادانع ناك نننؤرم
 نازاهرذغم روب جنب يعن وح لإ يرنزجرممللا بيجو ينعلا ع اى درج تورمس هنع
 را لج هل نسكن نب يل شم نإ مهرإ ن ماع بي مصرهجيبإ :اهدتللا
 الا رئجد ضاع نو ديضهلاو ةضييعتنبإ عمم هبا وهلا نس سنن نب ةممعإ عال رجح جي رجي
 هد زمعجملا ندري عئمحلبرماعدررن) هنعير درزن نب ها هج حليل 50
 مها فاس ببتزم ناكئيسوك يرككبلا»ن اع نب نعناع ني سمح نب! بسس نب

 يوكل ةيسوددللاب هنسااممس مطلع هيم سالت يس وكل نصتللا )شنب بيسللا تيوفاايمم .

 «بيؤ ليو كد :بتملا نه نزلا لالا نكمل الامس كيلادتهاكلا مج
 رس وسطهم ثرح فاو كلك بيجح يسجل رب نسما ةّسدملا نهر ومهشلللو سومر طرق س
 ارطلا بوإإ نيرهطر,ناولس نب مضل هه كود ناره نلا دوا د نيتاملسنب عيبلا د
 الهنأو هناعزت يزنم هيو نه نادك ن دار وككاركين بنا ىلس نيبلههديبعيبباو



 اكزإلا نإ هزعيرد ترسم نب ليعسو ىلا لبد نبين, شدت نمت يوب يربتسملا امرك
 ب امركلا هن ةيمورمما نب لكم نبب نمحرلا نبع فعلا ىبا نيزحاسملا نمو ناردلا لهو

 كإو ي نيم اسر الا نيس حلا نب لجركي ىلإ ع انما ءداسلا تو هيما نعال يدد دىبلدزا
 0 اكن وزرع حوف هي ةّحرس ةيعدلاق دق تمام ميهر ىف اشمفا ليك هللا دسيعإتلا

 برعم خل علا بلا نورغنب انامل هداج منا هينا هزه نامرك وع عالة تس
 نب مهر نإ نع هنعاقرر ردن من سقمو ةلس تبدا>نعىىرب يرصنلاورمعنب

 م. ب هسيرع كو نااهركك#ه نم قمل اجا ميكاب ةهدرخلاعي دبخ-نب يعد يد نهانا

 امل زىدللا بلص سوبا |مهندبلتسدء مةرامرأ يس نب ىفد يبد هندب عت دنا ىهد
 نت زه نع كس لامر ارسم نإ نسخ هديب انللا نم جزشلا ىف ةندر عم مصتجراعبتج
 . لهارم نامركلا ير اعلا ةرسه نبى ر حر نضمحورعوبااماو لحب لي دنع يرد ابكت شاد

 ماير داي ع مي دحر اجاح ارب مق هتنا اللا نب مشل ىبا كر ةتبامركه لقب هبي
 اسو لاير مس دسر اداب نخب كلب ةميم كرم هناي بلقطا كوه كاز ه كاف اك
 ةبنلاودبثلو ناهركملاةبشلاو ة امرك هتعبرماهل لاب عركة لحد سبا نمو هعنعرم ان نك
 نبأبن ورمل ظفزا كله نينا نيالا لامك هدا بدعنر بوعد نب تعسوب عب ببوغعب تسيوؤ ىلا اسبلا

 وقع طم هب اكرلط)ع اة دالك 5 أيامك «عيرم طن رفا هدا بسهرب لكلا هزل
 غولام قزملا مهباولاى اطزدلالع هن اكيد اكرمصم ماتم لأعلان ايكنفامرككك تسيب
 اناند نب رمي قطن ل مهر) نوعاو نيعس نة نا سبارك م اب اككهنس نحال
 ةّيوعم نب هللا نبع نصيب ايار مهلا بيرك ةدجوككابو يرانا ديصس نبديوس ةشيدغلبو
 ةنكلىراعنب ماش هو متبلازب محد ماشماابد لهاا لهب نشوب بهو نب هللا شاب صيد ل
 ثلا نر داحولا هنعاودد نيه نحس دم اطع)تحد ناكلذو هر ككل نب بهو نب دبع
 لاف مريعو اياه نب طاص ب لهعم لد لا دان ىلجر رحال هللا ديس عا هنباو
 باتي علها دعوا ن اكلاذ مزحالا بيزتعي عاوز كب تيكؤلاص نب ليغ تلقا
 لايعمل ن بيجرجتربإر م01 نام نود نتك لاركجرلا ناكو هنس تكي الذ
 لهاا ناولس رب لج كب ىلإ نع ىدي لإنيدد متاح لإ نب لبا لنه اينامركلأ حيطنلا
 قشمري هع تك ةيبوهاد نبق حت اال بح ني دمحإو قرنا العم نيب هدا دبعد
 نينا تزعم كيفن ايلا مطار كما نعم دال حيكمو تاكلين ينجحركلا
 نما سشلو امّيمَوْش يو نس ةيمز يد نيبكلألا ةبشلا 0 ىه نوما هزلؤد
 ى دبا نهر نإ ن عيدب نييك بز نمؤشلا بج وكلا هر عنب سيح بطلاب
 تايو يزمغمسلا مالا ىبا هنعيدد سودملا لب نب سقم يعل دواد ناىلسيبإ

 نسابجلاوا ركون يجزككإر مخ نب سبح نب بيطلرهاطوبإ هراناود »ا م شمس هج يذذ

 [ةنسؤ هتب كرار هنس نببهرلا »تلا باكا تيار بطلا نعي يددلةداكشغتسلا
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 تراهن تمويل ةنعانلاا هبا ككل صزصانعسوبب لضخ عاى هدأ هداردامو صم ةفئيحييلا

 !مرإنمؤ ول ع نارج ن يداك كل حنس ضير ناجرإطماج ا ادد انا نطاءالاؤما

 مع اكركلا للمال :راكوهتسبنف هرم اهنا .تالرمعوبا اهارا للمس ا لدا | تذأب 0

 اهلي ناخالل مرهم غل هينا ده ملا هزعانو تلالادج نؤلإر مد اككأ نام ؛ارلإو

 نادال لإ جلا نحر دب ئاكزك ىزدلل لع نيرجلا ب لمجرد حربا هبل تهب مهلا ةزعلكك
 الباتل ة ندد فاشل نعنو قارعشا_ لافتا مشلاب مهضاشم نا كار تازإع
 00 ااسأ» ماما كرك نهشننب ملا عريكوبإ همن او ىرمت ب01 ةنس خور

 دلة واحرتزيكلا ثيرطل عبس هيااعتلا داطنتم سنا اهو ىدج,وطخلاإ الإ نعال
 ا عوجرلا نع رب ليك كيو هنو عطا ادد ولا نارا نش نس تدمانا يف

 راعتكر مابا سيدالو لالا ينور, لهم رب ةليرب حس أل مم ”ندعموجوا نسح هلال ور
 كح 2 ١ هلع ارو هنعيتكم 1 ١ نموا بار جاسم كى انكم 5

 للى جتا, نو نم ةدجؤمللا انا هزاز ةككس هزاع دجبر ةخاككسملا ايلا هز همك

 5 الس خرب دعس ن |ىسيوتإ بس بزل دال ىب نحن تارت يرشينرم سمو ةووتككللا
 الادهلاذ هصعرحا ىاهو نا يعل يزد ابر شلاو مزمل هدرا وصلا اهرزلا
 نواس ةكهرداجم طذا مرني ابا بكير مانملا داب نمد مسه وشل 1 ندا عصلا

 38 ماتا لعهد نتاع هتف ةنانارملا ىلا نهضداث ميرنا رهن اياد كميرا

 اي ةموناملاوحا ا ياةلارابكس كوت امهر هبوب نوب اسس دج ىف كال ذا

 تكور ريشا قنانماإا نحو عجم نيدو دادخيب تكلا يفزع نا ديشول كر
 .ايوصتنند كاد 0 نططمي قاداضش هدداب تليتسا

 الوازاطسلا مزن لوللزع لح ةعاسال نأ ف وصرارلا لها ممسوحو امم تبزرد

 نيداكرم تيرمأد برص ف تععقحا ل طسلا طسو بنجر وب لس ىكاذم "0

 هب ىلا انهو ثزعلا جرس 0 به ذوّوبأس حم جزحرش صاذأد لطط اللا

 ناوع ناش العون قحالم اياك تعلق لات كزها روسنا «بربعكو

 ناعيا لع لحد الد لعاوملاد هتموت ابو تفس لجو همنا تامذد لع سه فعلا

 نزلنا عوب لاسر ناس نجل اشياو نابجلاب نصاتنلا ناككرسشللب ابا تد لع زوم ندا
 "نهرا ىلسلا نمجراببعو) لآوو ةمللا ماككامهيلع يزي حبلى بلإ و لتنال مو

 زلؤح نيوملاهيلعريرجر هيلا يسر زد نةيولعلا ىلا ةبجوعشم ننس الإ كا منم د اكل دزعلا

 اياننجرذدو مرر ا .تاهرن واسيلل نم 3 ةنساهتماخإو دارؤب ىلا مجم آدم

 لب بسلا نه هزل هزؤو هانا تيكا لايدتحاكرسك ابرك ي ريفا ناثع ه
 - ةازعو معلا وهدف و تاركا جيجا تيب يربمدم اجسإو تبرجو صحم
 اا حماه هيمن نا زلال هيمنة نس ميك عاجه يتلا نه »رسل و تاكا



 و بال دا اوبل ماصار داس كل سام اص نيةزولانب ةررعن نسلط
 "سفرنا وبر هنن اكو ىرحاطلا لع نب نيش م: عر ح يلطوسلا) تي

 ينل اج ىردودارؤب نكس مهربي اخ دج نادح مركاما نم نجلا اشم هيفا لهب ورق
 جدع تنكر يقلك كد جحد ىلا نجلابعنب دهمان ع ٍإنهاساحيو

 قالا هيننملا يكلم نيس نيوغس نب يجو هنباو دادس هكدا ةنس ةزيالاوداججتايراع# ٠
 نير نسللعإل عاطعيزن غي جرا يدش افنصأ هيف ناككارذب حيكون نارح خيكامانن

 «اليمامنلا نإ هنع ا يوراعرنعم نارها راتب مهران غن يصف او كانا ذاّساي مهرب

 بإب قس و مف دول 01 هس ليالي دج خور طن ا فرامل ن باهرا بع ت اا واو يك دنؤ ملا

 تؤتسالارما حنا مانا دوار يكس اكتروس نب دهخاب مهاد بيلولاعناهنبإو
 ايار بيطلب عمملا عال دل جرو تخص [.يداهللص كروس نسم انخن ناكدارح نيك نم هس
 0 اير !مسقللاايروقلا نب ىلا او هنوماملا نبل مانلا

 نير هندالرتن ايار هدلعتمإو هنايقاشلا هلبا ليه نب نهش تان هدنحنع ثيرحيرم

 9 ق ىدرك بحجب دو مز» 1 ةنس نم يال عمرى تاسادإبجرا هييامجراو رحيم هس

 يسال ؟نعيدبى درك ب#رن حاجا هنا لج سلام ةاملل ا ارالا هز حالا هوككو
 2 ىدركك 1 تاكا ني ىرلل تسوي تسوي زر حارأ5
 ةودركملا ةبتلاسمادسلا جنا هذه مال نبيل مهغج نكست كراع كهلزن خرا

 جهلا ه شيد ءاوجر نيروشلل تانعلل نموتسالا داتا اداماد جك امن اظب أذ اعهبا ةيذ

 هوا هنعايرد فرصا عجب ل كر نيشورما عر لمسم يعاود لينين

 ا نيم جلا طدلانإتعح يدرك ٠

 كاب نجلا من نإ نع ننام صال اشم داهرن نيس برب فني لمت رب سف فإن ١ نسبا نغ
 0 ,عرفحوإ دكه ل نباص هنيز م نك ينل هرم هدلاس طنش نم
 ا ىلا هع رعي ملاه ياذيب نمل اهدداككليلا فب ىدكا
 50 بكن ة لسن ىو ريادة نبدا هو ةخثسو يدلل خط ورتسم جاو تيذ لإن نجلا ربع
 مرعي زلدتس نوعا, لانجطدللاب مناد زعل بول نروردا يع هنع هور نيزغلادبععب
 نرومكأ نا لود تيم در برهةرح ىلا لارا نابلس بر قزم
 تنكاخو مياناز لعب حك ؟نبا هزيل يزعل ناين. ككل دبع عم ناو زجلاراطفا ىبع

 0 قتلو وزلا اراك. تاك ب يك فلسا, سلا ةودصد 6دارزلا

 0 رينا دروب تلا دليل ىذاز9 نبيلة بناها
 يهاب يي نجرب رعتدض وردا بيكر هيلع يوري كرك نادلس نب ماعتنل نا يوعبل
 زلوم بلي نع كيد بتحمتناو ناججلما نم ةرثب ثكاكوم نارا يزكي
 ًامنسويو) هعم نان اجره موذ الشيل اهدا ككوداصتلا سس مجدل هنع مانجا نع

425 



 يزل بشل نه خرككمرت عفش ودحيو هنأدر كني نشمنباظناال لل ردع هاو وداد 0
 رن يركاديلرلنب رجاوي ماس خل انس هل الهزل ا نيكي تاكلون طيكاهحا
 كنا اجلا: لبوه دارذب يكل اني نزل نيكرأ نب بلص هنع هيرب نيف لاو يا
 هياكل ةزتهنع ود بيس ن نطير ع ترحب جككراطعلا نسل برجل امل هضم غلاي
 / اةومز سور ل نري لبا هدا لبيع عنج باوك نيسللبزب ديب ريكو هلا دببخ
 انإغ بر نسلط داع نال دمار بحن طع رع ى كد ل كو راعصا كو لمعز دوما
 | نال ,تلاولاى لحن رجل ]ب انضم ياح نيهاّس نب ضحوا هنع يور رازلا هسا د نيركأباو يوما

 لورا ريكا نان اكداكل |ضازه جركل كو نا ربل كبل تعم بطلب اد مري حو قمل مخ حي نهنأو
 ايف نامككنخزماس هتييخجزااذس نايينيازدطتمرارلا جو قفحر ادلا سهاد هايداكولاد دعا

 يك نارربلاتب جرس انرسنارلاججاونب هير دجاج همو م06٠نس ةحخاجةؤ تامر هتش هن هنن
 هينرزو نب ناولستب لجدنع يود ورم هما نع كح نجرككن يدل نبيع حا جرجشللاطزمكتوبإو
 لير تلا نوكأ تلح تحمل 3 نامص ظذالل لهل ول ند ح انظف ىم النت جارّرنالملا
 نازل ىردازاجلا بلي كولد مولا از نهررعم هنببو نجرك وعم انبهولرحلب خي يع
 كونو يللا هاش ايلا عض كرهاد سهرلاب بيير ىمغسلل يدها دحلاناكيجعا هلا لرجل
 ىونحب كيرع قم يداه رتسلو تانإاكةنعآكو ةرهرملا احم هنادةعصو» نايت ومر اعلاه فس

 هامل هلويلاط إن وك يزدرلا وكنب ايد دأرل ماه ن.ناخ هنع ودا هزبحم ججتاب عيبا
 > ىلامياةيزلا زحنمد عا لوالاوتنبامد بلا ةساؤو ني سام هس ن تامدس اهلا ابعمجة نسق
 راد نع نما نعت دوح و داطب كس نارج زوككمانس نيكه تففلا مثد نب سر ها نبع

 .نيجإ مزجت ىلا وهو اهرذعم نوهت نضمحو إو هيوجن رعي هنكيوود يذم لا سعب
 يجن ها نم يحرك اخ نيا دبع نب نهال نير الا وازع اهلا ناجح يكمل نمو هنا هيج
 ؟يراودوسلاندانججى املا هه همي ناك لنففني رعت )+ اكتر اكو نيرطا لل كوخ رم ال ما ذاسامل ناك

 هتأدع ب زمالاس تاجرا هبا وللا يره د بسلا دبهضس لو يدار طعجب مهد! قا اياعس
 وني تالا نام دال طعن نعد نك شالا سال الهوت دعا ريك
 ”نعالا هذا سارت رعرس ابن نددو آ الةنس بجئئونراساهأنمةعا»دنعال قدد افرممالا حله نب

 ناهز لل )بحر اك ننردلا دوئمشارحأ ناك كا طمالس نوما دبع ريت هدادبغ حلاو

 8 / هس وانام تاكسي ثب داحا هنم تدههرلنلا يرميلارمل بلع نهلااإ عبس هتجداب القتل

 درب ذعكأب مسوملا حك سرها ذ كارخنب متفلا بدع نعاني بندق نب دهر وماكفلاواو
 از «فالذد ن اه اكر ركب ركوب هنعمل يدر هسا هي رجم نغل هنجلب نجيزعجاير فيتا خنب
 ددلدا يوك ناعدسدنا تدك ربل الز انزجك نرجع يمل دوا لواو عام ةنس ةزه
 ميلا ةطبإ هما بعابا عمس ساهل نسم اكهاراوانةهلا ؤةمبرطل انعم اكئيرلا متلاوبازعانلا 2

 0ك ىاوجل اي عفتس لهي دالو تناك ثيداحا هلم تحعأغريعو ىرسلا ره نيزعن نيس مساع
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 0 هع نيسان : ا حاجاط وما هس 0

 نيا 6 رجا اناا اجلك ءاجلمتدا سرا عاغا ناجل يراك نادعربس
 خت جارى ايلا نارك عتطجوا ىف رعبا ند كل لاثم تا نرش ارساطلا يركن كر تامامجو.

 ا هشالاةسداع الرا انسبابميرشاو نفل مسد مالا ؤشع رمان نادل
 يون تع فاسبللا) اه كلج اهكتورلل اهيتنإإلاّزإلا دش انياب ريضداميلع نحل
 كالت اهنا 586-550 ,لوهضالباةؤكاملانم هيلااهرضدا ناو نملة اكزللا ©

 ١ رك رم هيارمأبأ ,ًايرقي نائمرعشلا نم ةئىاهعط ديلاباب طعانمتجإلا 3 ىلا ألو اردد جاتءالامإا'هلصم

 ءاقإ لعاكأ ديلا موتانا ايا الق هىلا نضال ل خدم يرد طر جاطتنالا لعالم ند نامل هاد

 ب تال دلا مك أور : هلو دعما طنب ذراعا 3 اهداابإلا + روب اسماو ةقبس

 اراد يالا لزم سا س مروخاو د دي أ اص نعم اد عامر داك كام زمانك 537

 ةئحملا 70 نويصولا ! ملغم مدر , حزب نلد ف بأ, طعارستح ءاذوشلا نع عامنا ركو هيزيشاعان

 ةطبلا# يامدإباالا قادورعو ةيسلا وه قاردرطملا لسن ملل لنمنامد داحمجلا) ..رأد هيلز

 لس اارتاتاطانم دفاعي ملا يايات
 عل د تارا اياد نصر لكك 5000 مهاد تاهرلا ااا اعاص هيرب تراسل ةأيمزم

 ك7 2 , نس فل هدلأو نفسو ةدىس يعم بزمن نيب لاق مدان م: طل ةر ككل هيلا

 م ندا نيعيرالىلا مه طور! لابد نفر كد فيز ماد كت دول رعاشلا] اداك

 8 رداع ل دونإ انا رام كي فز ىلا تنال عبو شن دق يلب نيهان مم

 ثلا سم نيلموردرم لووحؤد هد اس نينمولا ربنا انا العالم تار تفل جوبا ا
 ا الالوان ميكالذانلا رنا جلل بريئسد هس رتب ثحح ىل تدل نإ هنم قدصإو
 تيفرفإلا بللاتفها تيومزباسإ ناكشسإ ار لاه نملد ىلإ نب تفلد هنببا تجر هينفع كسير نوما
 لحدا ءايماجيردا برص داو ”ادذرتسلا ةىلشم ناطبلللا ا دوس عروة نجل را دولخنإو هوم
 5 7 للك هيدر (ر نيب هسأر عضاون اورد راما ااه تونز ١انءاطعيوادأن ةنزع

 اييواليسم قايل زحنرلا لانها معنفعالر المال اذ رس اماه ريف كم

 ايدج تول ناكئاكر اما انكي 5 كوسانسا ممم تاق تنبا امارارذ اهو شجر اوجاع

 : ةراعز لمار اولاد ! 1 عفنسم تفاذو د تام تنمغأد ف هذا مكس نجلاسرا شب اسا ناو

 كان 0 .راس ضس دالوا اعرق يردد ماصعن ملم عمداد امم لذ اطار جرككا جام

 قرارا بعيربدمل هنعئدد هلصب لري همل هزي لاسدلارهتوإ تاكو مرعب ير دلل نهج سابع
 1 ا رغم ةحايشم جل ل !هينها نم ميللاهزؤر انادوكىناكا هب يك جك ه6
 لل هسا هلا دبعنب ني نسل هاوددو تيدا عسلي نةعاج«يط مولا
 0 0 نب نايل ساخرا هد طولا ع ب ىدشاب
 يدار جار كليا لا ولا قعد اريك ىللفاط كاني ربط نوزمجالا دارغر يرائامل عن طع
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 7-0 3 نس لوا عمور نيد .ةيفداوو تءاهو ةعاهج اذا ذل كيد من ىىمو لجل تن

 "0 يعم و ةرحولا انااعزشوو للك
 ْ 00 ل دوبل عري رمان جك صن ب ف ب ماحب

 انهو جركل ةينسلا ةز هاهي مج مظودارلاو ىاكلأ زيد جوك نا يسال مرملا 2 - 260 م

 دايرببا هنو جوك تزد امو هرنحتم ايياهب تدك ناره هوان أبمصأ نيد لش ا
 هزيل هانا نت عبر لدم سرد نب ,ىبع اه أنو وشل سجنا رمت هينا ليش
 أو نيمو وبان 1 :ناببصا او نس هيدرات يرادلا نوعا .دالوىرهتلا 5 لأ بخ هك

 4ةلزرلا هني ابرجماهيراهؤداذ زو دعني نفل شدوا هنباذاطتم و مركازعلا اقداملا

 - ةةهتكمبندح مالو يطا ىس شم اثرح جركل درادنرب لمت نويعة شما نم
 للزي نجلزع يدرب هتينلا ترك لظ نب دمتم لِ ب مازن جك «ىنانمل) واى نيعبل نذل

 عسل 22200 يورك هيددلا ليز نب لهف#جي رجا سا عل ايو ار ييرملا نإرع
 نب ليعسان نعبسويوبج )لظ نجلا انس ' نجد سرا هيرعم نبنيزلا ل ينخد ذارلا

 1 "نار نيرا ةداظفا كن وللا عب لهي باول نسل وإمككسا نإر امه الرش هذع كرد
 قأررسالا دنس للا يدا فز ةزهلاةر اوك هتش انام هاي انهن اق هنس ةعيتتلا) الما
 نبال نإنغ يدد ركب ترد رمق دارس ترس خالدابلا نب وسطا نب لهحأ هاذ

 .طهيارج سيروا نسل نيرجاماعوا ا؛مزدأد هنعانملتس تمنمةئءاهجاس هتقشو كاذاش

 صددارؤبب ةعاج ةنحامل كورا هرتعم جمالا نبسللا ونا ناس نب لكلا حس ةعامجرعثدرعيو

 يهدد كرا نسف: 2( دانا لاوس ةياودتختس الا عم عيبيرم هذ أهو تلم اكو ىرجج اد أح اكو

 1 اس نكولا د ظفاشيكدإ :كد ل الاجار ابل جراككدا نسف نري نسل
 ٍدةيذإر نازنلا) ها سلس ادار سمداكو هنع تتيكميل 08 3 .هبلايلد هدير عشب

 نيزعاجو برحم اسف دو ةياهبراو نسبا هن ملة هناعدد مسماط ذم هدا تناك

 1ك بع بلاط ناني ربع ن كلم مامالاز رسول تريك دازيللا : نم ايهرطدنوامب ةشعتك

 حالا هين جركل 0 هس تممو شيل مارك اننيسادلاما ناهو جركلأ

 جماد اريل بولا لالزعا ١ ياكوجتومب تدع ركن سطل نب هيبأ نز رحم ىلإ

 دين ننيخنب ناداسرعميوبازماقلا جيب هنم تمت ناياوهل زال نمي
 نغانباووب ي د قزح مظلم طك هي هز دعردلو جاككذ كلاي تيرملا

 ل ع ام سلاف نع يدب يركعبيم اذ ائصفاىدإو جان نيرككا

 فارما طغ نيم ان امصلانع جلا نمليعتءؤو حر
 كيواهإلا عم نا ويل نب ربك متاع مسا ب
 اف وكانا حد "00 راب ار ه3 داغ ال لعمر دابلا

 بن زملا يعن ىاخِن دوعن ن م اوي نوع.
 انيك نمسح ئلد



 ت13 انما محم ءللإهفصو,ن نادل هبنسنم هيلا ةيسانسلا دوما كريب
 مر يعول عسا
 ن 0 يرفاس يجز لؤن يبس هن رهن عؤ ماه هدوم نم هذيل ام هني! ومرض ثاكمإ هدوصد
 ير نابكل سيب م درا 2 عيتو لالا بيرحررب لماللل تال.لالإ زيكو ناسإزح دال ذحد مناجم

 مين يرابيفلددلا بع نب رج هنار لال, بحبو جادو ايريس نب كلن. هلا بعتإبد جن
 اعنا دبع ماجاب مهرار تاعس ب لمع مهر هنه يررانبع يلوا ع كشر جويجر قابرأنلا

 ناتسججلإ تيرغنإر نيم ىنمحةكب ةزواجلا ردي نودي درواو ماوساعاجر ناهد اوبك نهيب وجو
 هديورب ل تضبد كيك كنا هللا ع عيرهاطنم يهيئ ىباثيبزإ ثوشمار داك تاكا اب عاد

 يسال مل ةرنبدنل بعون امام جرو ىلا دل ناجحا نب خ عمال جورلل بماي
 ني تيب ةنأدو تناك فس وصب تاير + عا ةنس لاش قيد ودا سي نم جزجو ينج مدن عدلا ودرج
 | طاهر هوب [كدلبرككياركارهانلا دام نبق عا بيومعيوبا هيل باشنلااربوبثملا وادا باس نددو
 نير... لا دارا داهزلا نم هنت لع ناك معو مءاءارميجييركبزمسرلا لا تف د وباسل ميال

 هل هنعمل وشعر :قشل يزيل نس جحا جب سمجملا عسااشمل ن ١ع رمدتلا ماني كل نيكأتلا
 نع ناسي هيباجرو قعر عاللا نجوم هداريعما لوس هنيردالخلالاهظفاسؤب لا
 ياخي هاو ومياه نايا. بالوضع نرلا شاهر جوار رحرعم ةطأد هتان
 امون سبوغاو جب نكازما سدي نيرع لسا ةناركريو مولا بلان ل لضؤع؟كاوط راس اساعد
 اع ورس هنس بجي م ب ذهلا, سال نحلل هع رف دور نجلا يلمع نير ةلماو ليعد نهال نحلل
 عملا د)ل طفرات تيارا الاد نقلا كلذ عت لرجل نيدابمناد ناجئاوح هن:ايجد لع يعول
 0 9ةوديدانلا مسالا ناو نزكأ نيفيا و ةيعزإو داطل نا نيرحا هنع تلح ةتلاجا هو
 يطير عابد مثمر سة | انما كنا صا« ؤ كاش نال هلا نهدؤلا
 هاذ خفيف نبال اليعدإ برك إو يدهل عمدت اداب قيل هل اح! اياك هما سبع عب هلا
 وار تير طياغ تورد هل نو ةناس ندري نب ىحع ادرك د 5و ب هنس لل ىداجميشم

 يمال مج او ظ ذاك رس نب. هدلاررع إن ع ثرح نارا نائل رضجوب تب همن, سجل نزع نبا

 *يرجاطبب نيرا تلال اوكو لو سلا هلا دبع بدمع مهرب ىضس ن مهرب متلو هتعيدم
 36 ل طبل التسلل باذكدنموس ىزفا ب برا نيرمجككبا عج مهلا ليّ امنع لص تسد اك

 كاي اهب انكومسيرهنع بيشب نزال سرع زل ةيبورعول نعيزلا نإ نع هتئدر ماه نإ اناندلادمل
 اعواد ءلاصلااهواداو اقرصلا مرنلاوباى لالا هدلانبعوبا هنع ا يدرى راها ةنيدلا
 صلو قزنو ساب موا كيشلا هنسؤ هند تاكمربهوراطملا موصسوتاو احلال ةهطنب
 لهنع انولا هت ناكداحلا زهد نم نيزك صاعزب دخن نجل اعجابي عع شنس لولا عيب

 جباشلا ديزي وب رجل د مدل نعنع كيد, نينبامهصالنع يرش بكد ابو هجرك منبع ثيل
 كو ةزجرب تنم مهرإ نحاول هنع يرد ميزو نانا ندع نول ندعم نجل ريعمب رقي



 هلاة به هن عملي نسجل >راد نيرمم ني دهم نرعديعس اب عما كرها نم يامال يالا
 عا زل نع كيربجارنكك قمأعلا ناعم, لمت هدا ديعو هظذحنم السل نبلا | تمن ؤانلا نالوا نسا لالاة هن معن ككواغف اهل كارلا ثراها به نب

 كابابإززك يدب هس هناكدو ٍكِطلا بوبا نبين نامل س مشا ىلإ هنعادورريسملا ©
 كير كك جحا ىدرالاو رجلا ناميسوب!اهبروهثملاد بانا عيبدإ بسلا جوس ارآلادارلاو 5

 "انيس )عواد سالما لعيني ورك هع يدد ةندارع ىلا نوم كرر وصلا ل هذ نم ةنارعم يرهد
 نار5 نيدس نب نسل هنعابود نوه )ها نوراع ني ليزي نع ادد دالؤب لها سويد
 اياسنعون نمير يجدد عوإلد هرشملا هككو كير طلو هنفلا نسج نص مهو نصرى سنا وكل يجوإ ناب
 ل بداح نسف هيلا تقلبات موج عكا هدأ نم عنجر هب يدان عر هزيل

 - ةطيلعم الع دزنزم :دره ناللا>نباردلا نع بهر دفا دل بهرع يوري نساك بحاص
 يب نوالنمملاب نكي نإو تاجا رع هب هنزل اىاماس تال نذر اهتالاوراب عاجلا يراال هني امد

 كلاين هنزل خدم دال تاعك ف كحك نابسنب نار اة اياز اه دنا. ةعااالائيه م
 يبات طينفلا ندي يمل نلا ى دان تانك طار ب وطه هبنق هد كج اك[ لا زه
 داب بتيط ملا سجر) هنع يورد للا نبوي ثرح كسركلإ بعز نجلا محماس ل
 قاجد زجيا>نب ميه هيدع نب ةرصسش و داو ند ةباس نما نب ويمنع ثوح لجلك سب نيج مزح
 ةاستما هواها مانا ىلاولا نب مجرباد يقل بما نب هدا نبع نب مهرإ ةنعايور بساكتدب دحر

 هلا نداداربزعمم تارهر ناكل! ةبنملا نه يالا هشخو ةددشملا الانا ى ناككأ م هيام و

 ةسيددلاو زاب كس: طملاوؤع نناكعدإاب نير كك عسا ىلا هولا نب ىدع يربي لعنسالوار هر
 خ2 داندب لادعصي ناكل لذي خي نام ىرط يقلع هنن نبل سمللا دون ارحل اوباما
 0 1 سم اسم داك جول 98
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بب هلع تنك مراجتو اكيد دانبلا ناسي نهت عيله نسلملابا ططسلاوبر ى لبو 0
 هن ظن ائودد ةالذ

 تيه هلا نيرو نمورلاو عدامالا ممالا ةيشما ذهل يملا هزل الاد داكلازعب
 تره تطسوباو مابا 3 ىزورلإ عار ىدبلا نب نيسفلا نبع نزين اهمثيرغل :ادراسسورم

 لهب جل ذاعول) هور عرج لخلل ةيود نإ نبسا دبع نيردجكيوبا هنع يود كلان اس رشف نب

 انف لري بلا نرسل سوما بعرس بلباو نسما العد نوجد وعيت كاني
 اف دي وضسم) هنيح هرع ياي ددداظفاطل وطلاب هير هتف هنعيور زجر ىنادخل بسلا

 لم دادبعلل :بنلا هرم ةجمببلةلادب هذ ونماكلاززم ىناركك يناير ازكي لاه ككدرع
 الب هل جاز ةارهددوباسب همك لا عد ايش كندا 6يقساب#
 اج ويهتامواتكمد دال تيلاونو انوع مدور انيلهل ههه هبهيوباو يؤكد

 ياسا بهذلا رانا دره سدن ىزعانبوجع يرمث عمل ايوديررلل نايس
 كيرالا رانج وإل دحام انلا يرمل هنا .يزع جلا نمر بازع ءارس طب كيكو مقل

 7ص



 ن هتوف كيان مك ةبنلا نحدجحوتلا دج كاد د ةالمح لاند يكاد ناككا باب

 ا ليلا نم يدر اوفلإ رع ماسلا ماع هزءمصلخ و لهل نم ريك ير اهللاهيلا هع كولن

 يور 3: نا فس اخؤمازلا كعغللارإن باكا كوفمحم) هع فود ير اهلا هذال يزن
 0 نفاس فرنسى هداك يش لا هزه نؤللا هشة! )للان ناكل فرك ندي

 فكم ريا عضه ومات ةنيرح اللا مهزحالضاداماع ناكذرذلا هامل نون .هللا يعلرجا

 ليلا :”اككرسوحلا - .امتعةعاساور نمد نكاد رتاحملاب ان هوجو امك لاو ة سار شكت ابا

 اتاوح ةياعترإر حوال هللس خامس قحاوجرب مالها وجون الفعال ذاتستسالا جنح ناز

 0 تكل ةبنلا# نه رجلا للا هر ناقل هر » :هبللاااونماكلا وسم ىو لكلا هي مررس هن

 عمالارنبل لا م نءىدآلا ناب ةجرعا دارولا فيدك بع بدها نمعجميب يه بطبخ لوقو

 00 ده ثورجيو كره اسجل دأبن نليخ نوددلا دعم فا شارمشإ 05000 يدماح

 ةةلاي بات .«بحاصو اكىرذكأنل ”سرارعلا لإ تب دكلاد نادرا ىدع نبن ادع نيهيدا نعنع

 نااهو نأ أى هنس نارعو جم / ة نس يلوا داس تا عوهنم تميس بغرض يس |يوكأ:

 0 هيلا ا وا نبق ةطوفما ايلا نوكسر اول نال فا
 0 كويرات سعاسا ١ را ىلس نب ىبوم ني رشد نب لهجرمابعلا اج عانأدب ماوهر هيكل

 يرزغإ, رطل ىلا ا جزدرهو ه داعب جدد نع فدي ,دارخطدل نيباتلا قرف 0
 0 ثيرمحتملا نملك منور هلا اعمر تالا ؤع ثيرال عض ناك

 0 لام ؟)بو هيلعمدا تا لاقل مرره ىلإ :رع حلاصيفل قرش الأ نع يؤ يفانعيركا
 يم اذه هنب مضوي تبن مكان هر ريلي نب نجل اش ا حرب اذ هوه لاو هدؤعاملا
 نوبل ثيرذا هو هم مدشللاهركدذ 53 تارعر النه ف كس سرع هتبوشم خودب قلا

 ثا مال تافه ئجرملاهزيو نيه لا نعرشعلا نإ هبلا نبع نب ديزي رع جايز نع مايه رح

 اهنا نيل نإكحماب ععمز»ا يرد نكاح داكىرصبلاىت كسا سل اى) اطق لل بليل يعجل

 ريش 1[ نيزيحج ناجحا كيربا مزحا مدرع قيكأ عاج هتعاكرد انه ش وحر انيكشم دارنا
 نب مهام تابؤلا لاو هندارتا ينج يعبر عوكل كراط لإ لجأت هندأ نبع

 هيلع ران ةرلل وح كرار يب ادري نرد نا وني انج هداك 6050
 لادا كانا رس عزك درا د لفسدام هناا فير نوكأ ذاشملا نارلاض ةهيعالا

 8 0 اند باك نعريمس اب ايلا ننرءوفس نب لمن, رمت # .نيزحتب, نعم بدت

 كك راع هيكنبذ توك نب لبن نإ نجرابع ,اهرتولا سو ١09 ةنس نيت اهمال و يرسل ةوح

 0 30 انالع نم اك باج تبل ناب وم ةربعم هسعني يدم هنع يرد كلان ضلانعيدب
 رار وكلا ةيشلا ةره هور زل ءايملا هزحا ف تالالا هروح الا رين ة جلا ارم نيكسم 7

 يضحي عماظتا جلا هدد ةيهطتع جلا للاب تير اقنع 0ء!ل اللا دسم ىججا»
 انوع نيسلابو| ليمن هدلا بعت ,ةيامعملا نب لت يي



 ارتب و كو تلاو مهامنا نال لا بعوم كنناإ هجرته كذا يلف يولع تلات
 نضر نعبر مهر) نبهت نحرلا ب عولا:اهزتولل نمد عع هنس كارا تاور اسس وشال هس. بيجو

 راسا ادمسوبا ام ءاكد زسللاها عم قلنا تاصلا يرتكب هدنانيع نيرا

 سرا ىلع هيدر ناني هر لش هتس هن اهرتساكاصيااه تنغير كلل !مزجد اهب رح

 05-55 ةغاثلا ءانما اهزشجو فاككوتت #خ يك ق دصلا هادو ةنسلماب : هنع تنبك ماحيإا نإ لاذ 9

 كيل هنيؤإلا هزلا احب دبسللطعما مداها سلا جايمس معاهد ترجل راع يرق صفد
 يمال ياتو يامال بارض دامي م ِ لرب ميخإلامبامم ايري نعس نزح ؟ءادإو اقرا لد نين هايس بكوكاياداجد لا
 الكا مؤلم وكب نعلم يسم عدلان عاتب , ميار حسوب ةبتلاثم اع
 لاا تدم ودل هاط نب نجومنا ني هايد ركأي حقب هداكو ديخرشلا تشم

 يك بل كاذ ساكو كازاه كفي ناك قبل ايإرا دمج ناكةنالولاب تلا ل لوسي قنإر سلا
 بحالم ناداه عالوبجلا بيتس نا لقول يسر اهلا وكرت ذبم
 اكعب يقرطساما تامعو هدداسم نبي نجلا بااإلا قكدلا لنضفلا نإ باكو ازا هتطسام
 ظ جر إلا يرذجلاا 7 7 ا
 انفاس ىيسطاطعوا هلعز> داذو بهزدلا ظنحنو لنا +ب هد بفض نمر راكاكاسأ اوعأ ةيارحل

 اننكناك جهاورماحيإ امل ههذاسا انها ند هسرد مكنت اب ا هادو مانبي لها رباخيإلا لامعنرم

 0 ياا نك "يوجه ياخد االخبب ؛هتشفر متفلاوب

 رازاهلاجيدالرطنعب تزوجا مدلل راين زوجا نب نحل نيرهدرجوبإ هنع يود ىؤمنلا نأ

 ياهلا ساد لذ ةي نادر هنا مهد راوية غيل هيي مشا
 ابالتاعلا هرجدا مقل تت ا«لؤدج هنن مهيرطيونإ عسل ذر وبلا كال 0
 نلتتلا نم مرااا زؤر قالا هرج ةدداشلاةلمللا ملاح اكاساكا دافلو كاك ه

 تبانوعىيريوملا ىرملا اكن الس ليما نايل ةبنلا نهري راهيراب نبتت

 شالا لعب نيكو يب انك ىكد لش نزغلاىدارفل ب عوإ هنعايود دان هللا بع

 هيزلل سلاح ىلا ثيرملا ماره ةاحجإالاةونايناللا ماخجإإو ةعزد ىإ نمو 6

 ىف ]يزيل هنإ هنعيودرر نهخعوسن ىبعم كرورنغللا بليز هدلاو قولك يزعلا به نر

 هلا زهرروغملاد هجبد )كلا بسلا نه مالا اهزلظؤر ممل: .انلديكيىنماكا زب ككنيقك 5
 0 اليا! نب نسم عسر ان لدار يدواسنيلا بدالالعب نمل ن ريكو

 مسن عفت امره يزملا ايوب هنعيوردنعتكك امان هياملم علمبلاب باللْثك ه

 ا لزهر لربه نوب رهد نال سلا نهددزما عزنا لطيكتم ناكل حب

 0000 عش الكي ىجايذ نبدايان ب ل بحت نبه نبدي نبا عد نب ديري نسل

 11ه: بجو ويرغب هعيرهل عمرا وص ل) بجنن بوب دمار لعدن كني كم قيعنلا تيم

 ظ



 زله ىرنم ولان نك نزورمر زر هن ربك رهن مهرانرعغمجباواةككفلذي دراد يل ناو

 كونا هنعرد مرعي رعاصنبإو او يرحبلا مشالاياو ييرمطلدماحانإو يول حل) ديعسأل ءيسوصعؤ

 معا تب ىشاشلا هسأب ,ىرتبلانب نيل باوقعبرضنا دومراهنيرهيباور زعلان نيسللواو ىجؤتلاو

 ةتاكطاجس هنيرهاج )نع ماه بدم انك اور دص تاكو سموتفملا نبا نعود نم خإو

 ناب رجول تنال لا !! نسل تبربجر همائلبو سيلم هن بج: ؤيو هيا ةنسؤ

 ا ىدشمل ذم هياعبرا هذ دوب ساعي بدول كولي اسر بطلا ه4 بيطوولّس بيدا

 ديك , ماعد ىعرم رت عسر ماذا هؤشملان اكل مهران نهابعتب نالس نب اعمر, لتر لجانإ

 ىلا هنعلل يدر ظذادل بيل كما هتسوعجس نع يك وسيع ايذ امنا ذاذو هتّسِرطو ىزارلا هدا بع

 نانكأ بكار ن وصلا زلععمب ةلطح نيم بعوناو طئادلم و, نورس نيل نيل مسالا

 ىف ل ايا مةباجحتب متملاابإو كراس تاورعتوإ رغب سن هدي ليكو هيوح نيرععاب) عيسدا ننبه نم

 ةنيزوصو هد دال 0 اسداهورص تاهو دنع تنك اظلاويوعيفلا نيوكبايا نانا

 2 ,مسقاوبا را وو يردشللا قروب هدو هبوب : نس والا حبب رو تاهو رسرتول
 ل يريدان نابع نريجإو دايت الس نب ,نجل عع ارغب لها نم فانك ديل عن بيظاربع

 هيرو هنمامكااذو بيل بوبا وذ 5 ماوس ةعاج يزين جل نبيع دو ىضاشلا هسدا سبع نيدجي

 0 0 رز نس ةرَمعلا ىذؤتاهو ِِس سالو هدا ناوواسد) موسم اذلص

 5 فارع الو سحلب الضأن ناكر فكم كمة ةزوصلاا ماسر حنانك عجب دعب ليعركمإ

 اتا عنيحمل طع اره اك + شيرلاربثو) ناهز عمدهعر نجر نازلي
 'راطإ هنأ نمل نكمل لومي دعو تيرشللا كي عداز قالاب كيلعداز نمنلختجوضلل لوب
 0 ساعد نفل ديعسوباو أنا نتكتنإ[ 1133 ىفل نيس ةيزنلاب هند يجو نويت

 كيسي ا [مم ديا لهاته ثيرال باكيا نم هنا اننلظ ةريع دعمهم ياما ايو عماشلا مومو

 هاذ نالوزلارهيرتتا ىالاتخ ةىاعلا نيرطالا دز لاله عار لنور تر ط ياطكيئيفاب

 تامكلأب نازل همها كل ناك ءاص) نع باعوحوزن كنف اذا لع امج يرجال عرش
 قر كك« تلاد هترذللا: .انلاديدش وماكان يكل اشاد كثاككأ بماي موب م هس

 ةيلاز رولا وناككملل ب اراهوس نم كك ”دزكتضو اهدب تحرتحلا بعز حان ةعيرا طعاما يزسةبو

 ل 1مل يزبك مااا الا لاهتها ل بما ن ,لعئأ ليقركلا وع نعاكمرإ ىؤكا دجادب) اهلا

 28 5-3 ما كلل ةبنلا نازل هلو رميا تع ةطقغملا ايلا نيكسو هلثلا
 دل ةره تورعأبإر يثكأك ىرايل] وضم نب نسف وصنم خر! ديس نب وحج طفلا
 الوكلاء اك تاكو مجاهاب جدر اياد رعد هيلايئش واكس نبإ درطا صراع اريك

 الرعب دمنا ج ىف اسس عسب كعب نحال اى نيه دلو اتسل نم طافي .ناورابول) لنيدورعششا) و بدالاب

 اا هرثاو هته مبا, ثنى عمايل مسا شفا! بدال, ىذه زاره نيويككدبعب
 هناا جان ماكل رمد + ولاه طظرحمرم هلل دس املج حوش هرعت نوم اًنشمنع تيكر دؤمدأ
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 يورد نال هانم عاج ىككديمتن ربع ب دمج ني! دلل عود نبهنادبعد ىرملا ملي
 لوي وبئس ةزيوومزا رب ماك ذولا رنتي ىساركك 1 تهتسن بلير فعجي داررل ا رعس نانبرجا_ 5

 ”الفإبزب لزرع يؤ سديزنيدذركلا هلبسلا زد جل لازال اهزحل فر ثدحملا ابا مجرن اكانغ
 الورع ديرب ىذوكأ بج نب ىرهؤحل بجنب مساس ز ىيئس ةنهررمدا قرم سما ةيبزا لع
 ثمل هنع كرد عرعد كلا يحن لبهنع يدرب بجي نديم نجا ىذوكلا بججنبأوجوبد يداؤمملا

 بنل نمدواهرج ىلا هيله زؤر رجلا إلا تكس تاكل ند البكك ب اك نيعنب لص 0

 نزولا نطل لا نال نيس نب دهجر كرز كوزارهريلا بنل داجازمدلال ارهينالكإ
 ارنب نب تلال عمر شرما دافانم ةنامالإو مالسلاوزماومان لاس موك ىمارنإم

 ومان بج قرا ةتسؤيهتدالرتناك 0 هيمو
 ميركل هينلاانهدارلا اعرشنؤجر نروإلزل ,ابلا بوكسو ةرحرللا .ابلزكد تاع خب ييركلا بع 0

 0 دنقل اع
 00 هدا بهن ل طخ نللله)جر :يكاار لبن له تمرهدتولا دلوسلا ل طحناب تيررلا

 رشم ةريرأد قربك يزل ريكي نا دمر جل 0
 1001 اىدو هل جزار يغن .ةماسا رار عرم) نه ىبنايلن . ةىالطنب

 زغير كوه ىدسا سم لعبركو ةءامجن عاود هي نغ يدبجزمل برك عن ةماسانرماعملللوإ

 وسل باج كركم ماب يحن ىمب نب باور يبق نب هدلا نبعمرجو رس ندوادإ
 كمال ١ ةيمألا نب :داج عال نيررعلل لذا تباث نيد اعل يو طع هيلعدماا طيصؤيلا يدب

 11 م ل ع كنا تاج
 نرضدن أنك هنعىدر نوكجلسأي هنمعس ىدالخبلار كن ليش عكورب اناجيلمأ نم يرككا

 تك 00 لا طي يول 0

 مثإإ رغم إيل اهب تيل تزن تزل لام تيه نم عاد ةمبرالع ةواهسلا همربنيرطلع لب
 اعواد |ىكسا نس ناوي سبك نحن .فسوين طسمر هك 1ئءا.لها نم عام اهب تنكو

 باييككنازفاو سلوا لاذ ماعدا تاهل اكلصن اي يكيرلا وبك معك رجت, ©

 املج ور هداك ةبندلا عميل هزرظؤو هال انلافدنحاك ضيئانككداتللو تاعك 5
 لا نبدلكم قطن را تلخجرب سهر دا نب لعس نب , نسل ل هوبا هس بيزا داون م هح أب تاز

 ليك زعسوربلا حبا نْئعارىهز الرهن, ب نع يورد نم الل جر بدزدللا لها نمو انككا

 د نزلا اهو هنا .انلايي نذير تاك نياركا سس ما هنس بزل« ئزيراعنصال حر ن
 ن1 ةبوكلابدي ناكل نيسحلا نب لو خ هولا هلو ايلا م عزبوهم ناكل
 يعاب نب دجلو هر قنلا بع هاذ كلذ 5ق ند يرصد نع انكلا رده اربع نيرو درت هنع

 0 ناعنع ثرحن للاب كيب اظلل ن برت لومنم هناهزإ ناكك

 ”طمنإدابزحلا عمركم شن كك يزاعلا نسلم نبل نضج ضل هذ كتي لكاس مدت قد



 د [1يرعا هرج انرحه: عيداككرملإ كك مهراو م نسا ةنس قاتها ماو لص هان عن ك6 دوف

 2 نهود سك 1107 هديا يعرهجرداو ؟ 9 هس تاهراقسلا ند ًاهيرعزدالو

 قير سلا سيسر له ممم انودصمأ تضر ناكردار جبل هان بونك ىزملا يرعب ةمردبع نب نامع

 ىراىلا ادعت العنب نسال يداسلا هينا نيه وق ارو ردس ىلإ اني هيدا ليهو ملا لس

 كولا هنعاكمد دروع راو قافردلا بأس هْرْكو لا نيلي خلا دبع

 ناسهرمث مو تام يل دبرع عب نمل لعب سفر جال نب جلا نب ليحإو نعال ىعوم كل نب
 8 ارلاعقد نزلا ا وللا ١ ..ىلا ؛املزكو جالارهو ا هقفن زو ناكئارشب يودي +0:

 اير كاملا رمال نبأ مهربا نت وبا مم تنشد يرذ رم هين هو )نعم لنك آل ةيشلا ذه امم

 نا حن خلدا نرضد ثيلاوباو تيرلأ منو هاهلولا عرم عراجو مالس نب مسن انبرع فا نع ىورب

 2 فيعس نب هرتش 39 3ك عدرصمر مالا ىزاخلو تارعلاو نام .ازحلالج كد دابإلا

 كاف يزوختسللا نابل يب) كذا مكر نيزهتو قشمرلا لعب ماشهم يره اركب نإ نينجا
 كي حا لل نم وابوك برع نعيش ذ حرج ايزل هنع تكاد راو اسيزع تالا:
 .- الزيغ :مررلاؤيشل وج يدل عادي مان ياو ننكككوانس نبكي نيد ا
 نعزجيرشاد هس للإوب ىضاارعب نيشان رهوفمحدلإ ةنعذمب يومك 1 نسل نار تبدا

 ةطكممعم ممم ملا "حمس ناكل )ره صيرعب ا قودسككأر اداه نب ,ليخن لجن نلمركلإ 5

 5 مادؤنإسلا عهجإو فش ممجو ىلا إل عن نعإشم لإ ايوا بيروت
 نإ عنب بخ نسلملا ا نسسلا مس يون كا قيل نا عع نبىعيملا يرشد نيداشس نب كريما نب ناداه

 ملدودكلل انا 5 دولة نال هنمللا ىسأ نب نوه بليت رمت فعحوبا هس عيبؤسللدر

 ٌياهدراو نادالا ةنس هام الو تن ايبا قا وساهم مارة اعلا

 ه الاماكن نك نيك ذولا هنس هس الزاوي هوس ةنيزصورم كلانا نب هتان
 ةبشلانههثلملا ءانلااهزخندو 0 نيؤللا نوكسيو هيما لااا ارقدارحاج ؛ ةطؤفللا

 انس م ةرعس يجز عشا د ىجددال 2 امانه دارس دس هو كج دل
 ننزس هرم نيك ذوبان نيوعجاب شرس بلس نب اغلا نبهت نييك ممم ةهلج
 نفخر ةذم مم هجرعد ىح ال هيردجر مهريوخبأنعاقدرب ةجحادا كلم نيما ناك

 كك هك دكا عايل نب زعتنبب ةطأذ هنحاو مالهم تكي دولكمتابوسر دالك

 ا رب تاماوت ابان اكو نكح دوكي نبع انتتكىجردارال اذ كدادزملا ومر ناهد

 امو كازم هيرهاس نيزهثنب سرج يرتبع عبر ضد نب مهر نعاواو ةبااشلاو تين اهلا
 رشم دارا جرا بع نب هدا ندعي كاش نب لهل نعاقرب ةيلاورلا ةيتس تيرا كن اودع

 زعير رغم كدر نيطعم ىاسربال ينحر لهم غلا انيحم نب نامل سدراد إو ىنعاكلا
 عد ركك ثنا بزوج ةوجماد 0

 كيلاطيإ! نيكولا زال صير داداو تددرثككع جندل بلاعز ةناعهتلجال هنث

 م
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 ظ اهنع يور ىزلارهد يرازلا د يرعمر كارم هنع ف ددكلامنإ : نع فدو هذيك ل هانم

 جراحي! نكبا.جانموملرةكمك-.زمبلا داما اكييد عر لاؤحلم
 شل راع تاو ىلا نون ممنكىيومن بحلة رانا نافزاحل نع وردد اتم امك ل نقر

 -. راهب ناكارزيلا لا: ىلالدج هيلز بلر ناكل خخ ئكتسي اككأ هتراحييبؤسر ثيإف 0
 ل يكياكلا نارج نسا بع يرجع ,شلارجاول انماراعيرتنم يزهر شب كك نه هزملا

 تواير مسندم نهم و هنع يود هزيعم ي لاكن ررغجو نشب اصيل نعاقدرب ©
 4 (رائوذلل ةتلاةزه ارلاهزشخو نللالاه دعب ةرحرلا ايلاف ى تماكلا معن يرابككارابللاو ن

 هك يد لبد نإ كالا ذى كي ذ نإ يبا نع ث دجى ديحلل )يحارشر ايكو درهد ةكدؤس كاملا
 الإ اكل كير ادقكر اهرهر يدابككر اكيذ نبليحلش نب عفا تن ةبلادل جبع اول ةارما نيحمنب ه

 يرانا نب زهرا كدارأدر اكرر اكيذلل ةبنلاا نع الااهزك ىنلالا عرج ةحوتملل ةندجرلا
 يذيب نبط اكن هنيمن بهو نبل اله نم ير بكرا ذنب لع ني ليجاسي رمأ غزرموبا لإ نم
 اداكلا مير بكزد الور ير يك رابكايذ نحوس نب عقلا تنب ةيلاهلا وسداد سإ نس ناكر يرابككرابك

 ا: نذل عزيرهر شكلا ةبنلا نه ةيجلا نمل هزار ةددشلل ةجلاو ماكل فرش ابنك ©
 داك هذ نص ىابلا نيزوعحزب بهو ساهل جا مهوصمراو بجعل لها نس عا جقبنملا رتشأو
 اكن هز نإ هنع يود اك سابلا نيرذعج هرل نع دربك ةدظف اهل نائل الغ ىكيايركذوبا
 ال تنبه هج كج ككل يك ناب تهيرل اود انذار همن نيسلل مد نيسللا او يملا
 ؟يوزاس 2 تام موي مهو ةنس دار ذب اهنا هوز ابككك نب نيس ال قر داري خيران
 لك يرارطلا « اد اعطيعنب لمعي لجو يرانا كتي نسف مرينا سي عيه ناسازنجإل
 طرت رجل بردان عرش يوي دادللا بسلا, يع موريئععسو قد ويطم ادع
 ايذرحرل نس رذم تعدل يراجاوكك5لا نيرهجرم نيقكم ةداوعيلو دج نما نم
 يل تزعج هل ديحزتس مير نم هتع انك انصب مزهر عجرم ميسو قيل الاركب نبل بميولاو هيهاس
 6و مان دارذب مذ نم حملة ءطفحترما هبوب ثيداحل اظفحيد هك دال ثيل
 اهزحلؤو ةرحيلا ايلا بوكسر اعتاد يك هدحاعجاعر تاكد زملالانرنعزم

 انج نرحب اهلل نيدرككاي تال ىرك ملح بيغ سنحت رهررإك ل يملا هزه هلا
 00 ماما بلآ عجي بجو ىاطلا برحب لع ةنعيرد ىاللل رس نبدرمتو ةررعبو
 اعلن خا طع ع ئالالرس:د بيرجع ترجكلا هجري ضعج اطفال برع بدنا بمعريح

 عملا تملا نم زل ولاهي ةدجلا يأ يكسو ناك تن كلا د كثداحا ه
 ةمارابلاو) مضرلازه لإ باننا ار تلو ىلا وعلان مهرج اهيد بلل ارو شيك الاب
 ذيل نيل بيانا بيلا ذم نك زج نيابي نب حاملا بج نرجع
 مناي دمار يزال نرذاحبو لرطوعا يهراونيتنل رماها ا عمو سال ييرهرهد با
 هرذايلا يرتب نس اكواد اهلل حج ندين لاله لاو هتعايتور منك يرو راسن



 ع

 5 عوج كحال د ليا اق دفع ع كلا ريغلاب فص الا خبو هذ وكلاب نع ةساردااق 5 مس هس

 ير ندر غر وبإ ةبشللا دهر ولا ار احب يَ نيش للإل هشلالو يان يزحاا ول دوام
 الودع ويشن كل دبعمجا اف ' نع يور نها ماحربا كالا ىناكيدانعإاو درماككرابس نول

 7 دالوعتنناكو ىددم اكلمك ىلا عاتذ ال يزوختسلا ناسا يدراهرتجر هيناببعن ىسعنراحدإو

 قيزاقدنماأر راس نب للص مزن عبنم هعربنجازرت لمحل رماجرولإ عزل[ مال كنس يب تأهو مح عاش

 اهزعذ اوما كنب يهد اح إو ىداارشسالا يدع بريش كاذأد انبعمش لإ نم كييماطلا]

 ماحن ناراسنر نهر نب ةزجلج لإ ممدإللا ةنللا هجم املا سدا هتسلل رن يقذام
 لان ..ارككع ثردل تكق سله نمن الس هتزكاكيباو لساكفإا نب يرمغذإ نديبع نياق

 نسل عن ركزعجإلو ولا هناا رنج جوع ةنركو ديدلل بك اكل جدا عيال ذ

 ميزو خر هبلا عزم ٍدووكأ 0 ,يسفايإر مهرإ نيليعس نبكي ادع ناورم إو

 اكبامرم نيوتسملاو مداسلا مر» ن ين دو أمال هل تاءجج ينإتسلا باه نم ”مزعي زلال باعتانت

 0 هالويرم ةياجواهزكمأ هس ناعبس راس سلا نم نم علال هيك | 4ك هس ةرثحإلا

 دي لزكولع حب أرنب ةباععلا زباله طءاكوإر ىللاككا اهالتب ديلا تنل لاك فتوش
 !ناؤؤ كاجوال ةينلا ةزع نزلا هزرشاجد ىلا و فلا جبة ]ألا تاكل غن نيا دو كلا هتح بلط
 0 رن راطعت سطر جيلا نب لب لهقميلا دبعوبإ ةبشللا ةدهرموبشملاو نا يربليإ دا يزف نس

 ينو لادم نواس نع اكددد»ل/ هوانا رت لال هناك
 00 ارا نيوكيو هلال امل اوما اش ادرى اهلا ةعامج نمو طفادط وسلا نوعانإ
 لمعمل ديعربإ اند نار يزنم هكيؤ جرانا>رداكل ينل ةره نزللا هدا نر يزل فلا هرج
 مغامريم نيل ما ثلانلوعو ناد مرذ لالا نلا درراعلا نير نءاط عب نسال ا

 اهلل نيرعجافا نير ْن اكرم“ هرلحر لن كس 3 ركتو نب سونادملاعلا رشم

 كير اهنا ومنع ىرهم و ومار أيار ملا م ىناللا هع نع ننسللن 8
 اناا ار فشارلار رحاب سفن 0 ليس نس حلا |سيبرلا هن
 2011 ناولسر جرباهيلا فنا هاك ئملأ | ةمدلا ةهوه مك دم سالزوس لإ

 ا هتع ادرك عسب كام نبا يربو اسد ىس س نبإناكةذوكك ةئإ
 سنن نيسفل سد لارهتنالايو نس ةتسيايتن عريس انمالخ ةنسلا نيلاد ةدردس ايرحاإلا

 ناو ةنيبعنا ريوس هنعائكود جوعسم عرب نص يور طهاكلا هان نبال :ارلاواوت 8 ةنم تام هتاعد هند

 ثا مضبإار اكأهب مأ ::لحر ألم دال ايي كسر انعاش غلب سداص ا ضلاله اكل نيوعاةنبذح

  ةيكو جمالا طهر :ارعللا هنع يور هو 0 تاجا نعد ما الاب ىابو تانفلا ل
 ل كك دجر نواطنإ نع ثري اي ةفب نحب نيعمرذ جوك ىغسن:نعالاةطتن يجن تدلل

 نا نا ىدبجلا نئاكورب لماذا رعت مجلاش عز رو لبرطلا نين ع تك هلام لالا رصلداوام
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 ظ ”ناضيزلا يقرنعاكلا خصل زمن هش دندن احر محاولا و هب اّلإو نييعبس ةنم

 ظ
 ظ

 ظ طرز اذا ظاهر[ جزع بدم بهي ةنزحر نعأ نربرجت
 ظ ةنساه فور هيحاش ا مطتراضم م عمو» ةنسم نانسي جزحن ايلا و نادل بحاصررحإ

 ١ جبر يللا سر هور. »ك2 ة سلا ةؤه الا هزت د املا نجر فاوكا تشن يرن داككأس عاب ح
 ظ 0 امم هرم
 لا يحي اتيد تما نوع تفس كس ناك انللاوا تنل يد ادد اهو

 نكي لال عبس هوو لب هاجت اتهمت دعاية
 00 ثيداحادنم تععاشرتجو نينا بع نيرهشر نسلط أباد
 لت ئوريورولا نحس لزرع وسر ثلح قرن دان ىديعنب مهر نعتاوناو زكام
 ل ران بلل يروم كا هلا نيم نفر رم نب لهن نيا ىما يعل ناو هننع ينال هيلا لينا
 بؤعللا نها! ماى ايرنعإللا 1 ) ئارشابر نايا نب ديل ولا نابرصأب ميس ثيل بلل ةلا حبلا
 آي عفشسامب نو تاللانكسموملا ميزحاللا مع ةرماهم ماذاو اى. تحت ربل يجر ىلإ ماداروب اسيد

 الر كك لا لح نزلا هلو نوما عسل
 موال عج كاكا دعمت هند هنبلاو نكاكلا كاكصللا ثلا كل نب نغني عب نيرهش اع
 لدي وزمجار ىج نع كير داي نك امكأ ابا عربركك حرب مدنا نيسجر جوا وسطا ناش نروح

 الذ يضلل حبونا نيماكلا نيب تفلالاب بوكا كلا ربعيرذيجحاعلا اىبادنع ايد يزمللا ه
 نرد, لملا دم نير ؤهان التي عين ىاكلا هبسملا نه نين اباَبْحَس ةليؤفللا ايلا

 اص خوي ككل خرجت نيب نمش الي بدين لضهتلا هرم هيلا بتسملاى نجحاوكاكةل كاني ا ناك
 نكاربعبديكعسيإو ىدادلا ربما هلا بع وسليم ةعاجرع وبا همر بلاوسح

 انه يرد هانا ورسن يرعب نمل نيرمعرفح ياو ىاذللع نب رسل ناريه ضد ناو اكدددزمل
 توسل مرعم رك اريعن نيس ناّمعِدلو ع

 كاكا نورس هنركذ ةرمطلا ببطلاىبإ هيا او يرس د ةنسمدالرا ©

 0 م
 | نانا هني بدال هانا سة ماحد يلعإلا الضاواسيداناكؤاككا د ىبابسدالا |بملا

 استمع لإ نت مزجيؤنلإ ىفم وب نيل طربال عساك هدوم
 بوجي دهرا ماعم 53 هسا نم تلا عل هزل يدم اكل ع لاك 0

 "ن5 زرجم نيهان نب دج نيل عرؤتىلطرمسابإو هأبأ ممل ؤمس مةلا لاك ناجل كىإ رم

 ىتقلاربع نزعلابججوب هنسعس يعي ارمهىذحد لنهج غفار سيردا سيمون نبع
 اجار نا نم الارملة كينان كانت 0

 كب عياد يصنع 1 ج71 جو دب وسلا

 لولي : مدا !نب قع دجخو طظذاكل مع نيرا سلول: دارذب نكسر كالا عن وهم ىجاكا

 أ
| 

/ 



 8 هدد نانعر ريع يدرب كم هونك فراكتب سيب يغب لعن ساره سال
 0. الا هزل نيحاولد ولا نشل نوكير ناكل خفي يرعش اكان جئإرلا بياني هل نال
 اي الام جت موبلا نيل سل ىفب نموه ورعش كاملا سب ىرثملا دال رم ةرابلإ ةبشنللا قه

 همن هلاصنب ل 1 نبل ربحن ىلخن عنب يسن هددادي عيب اسيل يشل رموسمشلاو نواكذ
 لذغلاب نوع هنإرلج نيسفل هيساورككس هش داحإو هناباعس ذاك عكار ظهام أد خ يرعش اكول
 اة ثيرلل ا يدبر كساس عراننصم نرش عر زي امله جر ابحا ثيدهؤ قكلا تنال ثنص
 دبع متلو رازإل نالزعنب مهبلي نخب لاطيلإو ىررصلا وعن لخبر ليغ ملا بع
 عاد نعيرب متبل ييكاؤ سل جلا بع طق نب لمعدملا دبعيدإر تال طعن نزعل
 اهدار عرب لحل نبه بوس ولو اجلا هريسلا هرمتنب! لبجضموبإ هنن م دحم اهل
 ”+جنلاىبا هنبا ماو ون وع هس سعب قوتو هاوس هنأ سارح نا نق ابو شجعت ىو نيملا
 اريح اكتبو كا ذك ع كلذ عوباهلواذر ص انكم هش اظذ احن اكيهرخس هكا نيللي زع اهلا
 ينج بالا ؤقُو نسأل الاكل اربد هرب لهدا طينإ لس ةعاجنع نال عمترشبكبب دال نس
 تال اصر هل تناك ري متفلابب لمعلا يعملو نانمب جندل هيلا ةبهركيوبا هنعمل كدد

 انوا نيريك ثيردلل هس عيس قرش اكل نيس لمع نءاثير عمل علا وبا داب ن داجا هد تاع
 _..اظعادن هت مهتبلوو يزدايل بعت نابل ابعد هتيإر ىب اخماد يوازللا هدلا بعيب
 551ه: ةنبالا ةيزلاةارجهتتبلاو كال زعجج زعبي هاسر مد عار تشير ره نكس اطعيا
 اكدرازاع هنإوي يرجلا بولا نم يرااوعم : اة ففي يجد هدول عمجم زجل فارع عمسو

 رولان ين غاكلا كلذ هنس تعبّر مسي ثي دال هلنعب تكو ير أهل ارع يرزهلا نع يولع
 ةيوهملاو داجرمسإلا شل ذ لجبال هر هيلع تبذل ناكل )هلل ينل نى هيجي لنازك
 0 صير الكا اعني نرهرع يدرب ى بدا قرسلا ىبنهاكل مئه نيديعس ةبزهوبا هيا
 دع يرض نيروصنم ل نضل ناو معد ةنس تاناجرمد عجرم ناك مزبعم ولالا ديلا إد
 لن مالب وبلا ىروضللاززعاككا نب هيلا واصلا ورج )هلا هس ىزاعاكا يع بتحب

 قدرا هر نجي لاا ة زجر مدنا نب عمري هنري نجم مجاب و ىساشلا بلكت مثهاديعساإ
 الع ذلك ماا وير احلا هر يسلل موب نسل: ك,ىباو نإ .صالاق عا وار مزح نإ نسب
 قرار كلا ودأد نب نيسفل )هوبا اسبح اجو سنرمج يمة نس ةرغملا دج زبد ةإره
 20نفو افصل ةدوح هئبس نم هتدطي مل ىزنل نفل نعاككا بني هيلا ناتهللالب
 يراهم ةجئزلل ةودص ريل دس ناو داقمسب نيشان رهاب محم ناكانابب
 له ىزع كا رعس نب ماغير هتدرمتنإإ :امرتملا عرجو ةياىرلا نارا عليو الحلا نم
 ديا هلله سس ارجو نثر اداكةلجوهاإ نأد عب رورطلا نم هلا تيم ناككن وناس

 لول هب عدنا يصاب نب نيل نزيحج مم مهكتمرتيو نذر لوم نكون عاكت ا يككانب
 قو عزطو هدحلل ةراظفا طمدلا ندعو [كلل هنم عمان دعج برجر ران اوثجعبس



 2 ىؤمب ثرح للارض ؤجلاب مهيأ نيرا عانت اوال نمزمو ةاصتفل ا ضادن اكقاساكلأ

 1 ل 1 ل لا
 هليل راؤ هس! ىنان اج ملل نب لهل زمن رين وراصر هاوس هنعزف ديو دار مم
 0 اعراب ععناساكل يدش هتقنب ةرداهب ماقاولايؤرع عز انس اككاريلا نبنإرمتاب

 | يسند هز فتاه دع هدحي تيسوكالاع
 ظ طيور )نيل يدا حدالول نما كك يرالا كلل ق دال نب لح نب اطعم جلا ىبا مادارا

 ظ اير اعلا ىنلالا همس ةلملا نومللو تاكا نيكس كااهبدر بنسى ناسا عجبي 0
 لوا هوا ببعرهيربإ انس رجلا ندد اكيزو نم هيرخ د ناكس 5لا ةينملا له تبزملا هزتشذو
 ظ ١ اليت ماب اهب .ارضا عددب اجاكساككا وصلا جرجنرب هلا دبع
 كدا يرحنع خرج ينزرشلا ثرادابعن هنا ةبه مشلاوبإ هزم عج 00

 ا ملا مبا الا نيمو تاكا نب زيس كك ناكساكت ع نك

 نس اهكها م٠ نافه »تعج لوعبلاو يد سل | عندو سد 0 0
 لزم انام اس اييلاننفنيز لا ةنإدهل كت ازنلاوانهيف لانه كرم لزب
 نإ حزم ناكراذا عار هان ئس تا قيسلا ييوععي ثنذاعم نمجرلا نب هوبا مهمرامعلاو داهزلا نم
 اقللوجو ن5 هتسؤب كلا خردل زه ىلإ هنا هزمت قنيما !عمايففرمتسا يزال هديخلاصلا هنا داهم
 يياتن نسل كالو دس: ترانا كلى انجتملا ونبي ان خبار داهنلا سؤ طايل نوبل,
 يللا مال كاع احنع تاياكاإ 5< نايك نسب رج تزد دهازلا نجلا بع قاراد

 : ديفا هنن هيرحبب غلا ىدجإشيدلاد اىقيعيلا ماه نرمجيذمحوبإ هنجككرمزلاو
 "از باكئمصو نرطادإونانلا باكر اكعد اسعومتن# الضاد اسدا ناعاشلا بدإل
 نايلاد,هطعااوبلاطعببد مسج سلبا عمس عاون ىصنم سلا ىو ارالت كن هاو لة مول
 اهل لسعر سبعرس ةنسؤ نساكك برم ثم ثري مير منع مىاباستأم ينشد ننخ

 الام ةيشب تهل ناكل وكنب )يربج نب ىديع بزبه تزوعج بده ضو تخت
 نوغتسا نتخؤبس كلا دوم تأ ورعب ,ىديعنب رع نزعج ببدحر ضيوبا ظنا. لينن علآو
 دتيطسابإ»ى دبل تسإلا هاب عندج نيسمللابا عمس هنرعبر مد نممن اهو ةيعش ءاهبوهو

 نايس الحلكيكباو لهيذعجاباو 0س سو ا ف
 مث ةدطنا يارحمن نعلاب هكا د يداإلا عن رجل نب دهوك هعابعب رنه
 ناد لد ٠ 10 ةنس كيلا لود هتحدتو سوو هنس ثيردلل تنككعلرا لعب هع نايكهحوش

 نجل مجبل ان نعسوب بوفون نب م :ةنس لاش م نم مدارلا هني سوي ةانعةيش ١
 1 11 ا ا تور
 كيجاسيرملا جاب دهبش ولاد شكلا عم ىةعاجي فول ختي وص يضااباد

 ا ةملانرسلا اهزدنجرنماكازنن ب كنفاني نزع هجرس عمركتعام 0

 ظ
 ظ



 رب 4 ف

: 

 3ع دشن ادني هظتحتم اللا ورجل وجي ىرذك طنا نزلات ىعناورفك
 فلحتنلدسولإ قدس نيند ايرالو يدنا دارؤب بدايارسرال لغد اكالسنب نسجل

 ا ه ىهو اصلا نيس ىلوظنأو نعؤعب اممم تانذو لاتاهلرا ايش هشفلل ىلايرملا

 ظن يلوا كسلا غالب امارس اكلاز ابا جا مرسال ابنا جحا لانها هال هجر لاعكوه نم
 0 ينزراكالاذمإ مدجيجو.غ تلاحاأب مزه ثهرطلا تيرا علال لا ىلا 81 مهاب يت

 نضج, واشجا وب ةيربهونر اكإإ لا هد ءلا الركام نبا لانو يازااىارل] سكوت عاكلا
 انك ىريدوب اسس ناككذد كلا ثيرفلن ! نسل رب نيك, هن لو امللإ بانل الابرموسهنلإوانرم

 منا ىلسلا نمرلا ببعد هنع يود م هااس نا سمار بع ىفإ تكيزعبلا ننئعلا بنزع نمل
 000 تيارا مئاكنلم ياخ يسهل ىاظفاملطقدإو جما

 اشلون اجل تارعل ل تر بلط لج ىىطلا يرن اككال يعملان لمن, ل هنسفلوبإو الا
 0 عم ةردزعر وبا يب ثرحو هناثار ىرنغالا رب ىكبأما تارهلاب

 00 0 داس ملكات قال ْ

 هيت قىراككا هشدلا هالو تالالاه لعبته كلا رف يراملا سد» هسا

 نبل يعن لس ذعلا نبد بط بع بطلا ربا نبم ةللاهب تبو ثيردل عا جنم عساياسملا تجنح ْ

 لسا خيال | ربع نب مدنا ةيه مش وبإ هتعيهود ىدزلازيعجتر مهر! نيزيعمسا بعل, عمر ]فازت

 0 مك دن نيدرغبلا زبى يباي كك لإ: دأدابدنم م هناا ن رغم خ هش دام
 م0ناددال» يرداهو توزر اك! ةبنلا ره نوهااهزعل دال ته يئازلا نوكمو تاكا
 ى فهن هز هنلاديعتب لعن يكاد ع هيام مرش هاود الا ضتعلا و ا.ه نم ةعامجأ ممم

 اا يمتع جايا هادم معربا دنع بكل جر نغللا ناتج مدبب

 كبهزبل#بد اكإو ناهي متفلاوإ هنعايون نا مله نم ةعاجسب ال دارهانالب هيث ناتو
 "ايلا واو م عرا هيجل ىذ نم ىيتم رخل اللا مجاؤذ مرطم بذالك نب مه! نعادإد يونا
 كه هتك ا ورنو كلا رمل نب هددا لع, نب لج
 ماظل ىذا نيزعلاربع نيرمع هلا بع هنسعع اثر يناو ثيداحلاهنكيناو

 ياذو نراك هيددرمنيلمختب مه ١ نيريشركوباو هيايِليو نيسجو نعي تس هس دددحز

 يملا ران مه ! ني دج نسل ةكس عتكير ارنا )ردا ناو اكؤهلانم تير
 هنقيم اجهل هناا صا عش تاكو اهاوس عا مج ىاطلا بوطعي نهرب قصبلاب

 0 هبنلازم افلا هزاافر الار تاكا ين امكا ظنا ينل ريع نري نيرعلا د خرمكرا

 راج مقر اكزروصتسن بل نار علل سونإ ا تسدرم يونا برم« «يؤجم ناكل
 اياز ! ني ديسيل ندرس رمال وج هنع يد ياليل رحاولادبعنب نشر ذا
 0 ةنيلاهر هازل تزلااو تحال مب نيسلاو نءاكلأ عضد ىلإ ساما ةدباهيراو دانس هنس ةراهودتناك

 نبل عيب دا ح رغم نين اولي نمل ذيول نم ةةسصح هلق اطو الارمله ناساكا



 مف ننييرداوضفلابار يحبك بدال مهرإ نع نسلليإ نم ترحيب جاكلا قيارابلا ثممعيانإ

 هنقدلا رجاكأل :١ نب بجرب رباصوإو ىلا هنعهدد نيسفل مداد بعنب ليز ماير يزعج امك جالا
 انرججرع ثدح ىرجاكل نول ها ب. نإ ايلا ىىعاد ىلا هنعييرر تلخنب نميري إ نع كيسي

 ناةليزنلا انا زجر هل ىلا نيكس الل نجر دمامكا ضب ىياوتستخ اهلا ىيلال هنس عم هفارسنب يبه
 ى ني وشخ اكةطاور هلا نيالادر اهوار انج ةيرت هر ناوتشجلل هيلا هذه تلا هزل نعيش اب| هزه

 دقو كد !درمب ثوري ير اخ لاش اكل طحن نادل نبدبخكو مضل اذهل ةبنلا برها
 ميار مم الكي! نع يور هنود نش ىدادضبلا دابا عملا و هدر ظنا لشبفلا جنب نيزعلا
 نير جيران دحل# كو قولا نمتكلا يشب ناكو يملا ع ثرح مايل ىذا ارب عماد ل ضف
 مزاعم .كطنفملاوبةزاجال نيم أش يدر تلقزمسلا م تجر ا مدوب يوه ةنس اييشمام

 ةييزوى ذا ةينلا نه ففالردب نيهان ناكلاونب ىذاوكأن لا امد هنعشرحن اوعدك
 |«رشيراي دادذجلل ةذ اكيجز نم علف ناك ذاكك مهر نرمحن دج سكب سداد ذي يقنع

 ؟ةياربعم يدك نسوي بد هجر بحلا او دا جر مْنلانب لجو عابطلا نإ فسم نديكنع يدد
 زدنا هفصوو هتشناكم نشب نبني لوإإو هموهذر نب,ننيسفلولا هنعاجمد لليح نيلجا»

 اكل ةيشلا زهور ثلا ءانللا هزار نييلال نيدالارتهاكلا ضي قار اكاد هزلي ه
 يوم ثور كلاب نوجا لا نابخلاب تؤم باطظلل نب نيس وسناب لهيب بم
 ايل, رضمنر نارمس عياصلا) يعسا نادين ولا يزل دإبع نب هدو نيححداطملا دعس يزيح
 ناس نب مهر نبنجل كى رمل نبهدلا بع يرجو كاملا نورتي هنع فود يرتلا

 انزداكل بنما نه نؤهلا| هزل ازلاًفودارلا نكسر تاكلون فز راككا ههتيتسم ثيداحل ه
 :امهزوس نهود كف نعنا زد نم نن_داكىسردالاد هس ولالا ةوأ.هجاذنرا داؤمم يقنمود
 جيدا يظل ىلا ذ يفز راككسنبحب ان ىجرم ندبجيزععجو املا باتنالب ىو
 تدسدل لل تكللذ رمل نإ ني له هنري دج قرنا ادن اكأ شل نيرا زرمس يزن نم هيب
 ىعم قرع باكو لجو هثرح نيد اككا يوم نبا ريش! لانا ى كا ةرسسلا لشن جملا
 يرجوم نب لهم عربذجحلنب ليكي ىإ عزداحجو ثيدهلا دو, يوم نيزيرذعجربا ىلإ ان جذر اككلهحت
 إل نينجا أبا م ناكسلإ نع يرام هو ردد ذد اكن اهد سن اكىزد كلا عدالاهر

 يلا نيجبلا ]آد أه تام نعر ١ ه.عانتكومردااديعسوبا 5 ةيادد يوم تيزمكهزيليو
 9ايام هيإ نعايدبب از راك سيح نباج نبى نلعب طم نسل وباونو ىهطلا اهو
 ا نانرإكلا هباكس ةداجلابيزر كلا ىيومنب جانب دخن يعجل نإ هتعبمم
 ظ يم نا اافانم ةلمؤنملا دايلاو نان ايات تخنم ةلموتننلا يلا و الا نوكسم دايز

 ير هالارعماكل عنوة راك نازل راها نة احلام عجرم اهبآناو جو تايزداكلالا ه
 كلما جوني يراه دال سويد عربند 1 ةبنلاا ره نؤلاهزحلاهو نسم ابإ”مكنم الجوفملا ءاملا
 يقر ههيار هيل ىجوشلا سنس دادئبث رح زد كرمز سل نب مسلي باهل



 ينم حرت نيعس حب نيك هدد ازرع داون و د لس تاهو موكوم تنس ىف نلو يف يللا لح خب نامسهلاوباو

 يئس مج اشيا ٌثيريلُم يرق أولا ماكهن تيرعيو يرق اول لرع نيدمت اونو شناص ب لمس ىرهزلا تاكل

 لرد سو اسم هريريلوفاد سبع عب حرمه د نعايع عم له ١ قرم |باو كلي لذ ىلا م دجتد هبلع عويد او ةيلبع ب
 هين داحاق نو ىل ريل اهناد نيون اتلاوزن وعنا تأقبط م اريبك ب انكنفنص هلاو ضقت ازه١ نم ناو
 ًابردناةريدم يربح نعركح د ايلدل | يل يركب اع مهني هريسح اد جعاس يبا عرب برغل دع يدر نرمحاو
 "يد نأءاد نموتك ىرقي هنارذ ضو لونرشي دحو هل ارملازصا سنن” هود الش رتاثلا ماد بكب
 ثرش بداح ورع هلاسو يّ اوؤلا ىلا اج هس ار قرصنة نوس ثريورتىلا تل اس يزارلا تاح يلد عببا

 /*يلناولا ثيزح نم عر لحرنم يلذح أي لوعس عرب اهلا نتا عرب رنج دوبجزك ملل طع برم لاك يزمل شرا

 نحال داج تان اّنلاريث نال [عيعمس به خلو هبا لا اعيرطيزخ ايدام همجد ترش ىزححيا نيالا (همذ
 بو ثرحلاننكق بكلام ديادولاو رجلا مدل اريك امورنس عريس دنس !نياوهدد ارذس ب امو جالت دس
 تكمل ادالب ىلا جفوم اهنا ثيسيول ىلا ب اكد ارزدزس | عماش اذ | هدارعس عر ماش ريقفلاو برلا تبكورم

 ايوعش ام ةحارهلا أي تلقفرغتت سودا نيس ده املا اباترذجر ند ايف تام هيب رذا كو
 نودع حم حذط عرب ماع هرب نيطزيخ واو مروع مسوق ماش ىف لج يطيل احمد وفرن ىفساللا لق كان

 بيرك درثك هب دسادبع هيرو دع يددربتد كون اع هدى كن ماعلا ترش بت امى وكلا خلا باكا
 ىورير عم صا يرعب قصاقلا وريف نب داود اكن الساكن !ىبورسلا داغر جات ركز ساد هن”

 رايس ربع عيب ريرعسو يفارطلا بوب امر نخاع نايلس غلا لا هذ يدر يوك الا دقند هي ناس
 28 !لاقرتع ىدرب مراسية ل يزتو أرذلا سوي يلج انام ةلسول لدا عومَتساكل ايفون ههدطن

 نيكي عرب ا لاق نق يرق سدت فول يسلب هذه رجح | كحل ] قد رصرعد ةل ا نع تك
 !ر اخو ريسحلا رمل اذبع يب دوت نب لج رأي | نيسلا تعم ةميالاو يرحل ا صدع جرم جزح أهتم

 عيبرجتد جاجا ءّترقلا هذه سد ىزجاهل وسيع طقس ارلخ هج مرلا» بياجلا سو هن مطهر
 هيتلا هس اربع هيب دج ترج | اد يد: ثمل دجا ورسم :هطزمسس ايا يس يرجأكذ ايعع زوم يزعج
 هك || متل بجر ف تامو ير ؤتسل اراصلأو ل رز يور,“, اجو قشل يجر دج |ربر طولا اباد يلادرنهلا

 لي اري وبا نع يدد يرجاكل فن ب ثيللا هىس قرح اهل ادو ادوبي هد املس عيب لئسك عب نوت ور لج ل سوبا و

 من مرفلا.سارييقب نيزلل تبسل | مول نضدو الهنا زين حل موب تأم ماوسرج أنه مهنلدقساره اطدب

 ايوا نيريثد دس إنع يدرب رجال ١ تانيمعيب اعرب ثسو عيرهذ ب شيللا ب عر اررعرمتد ادب انداد ع
 راع د يدرعل أى ا زل هدد ؛ليعابب للملا بميظمجولا غيوم نيبفشلا خب سوم اع داي ابا
 سارا اعط اذ زوما نش لادا هن دنككس مله ذاح اوني يرق جا بكل
 نيب ةرطبلا هزس مسا دانا تشكو ىنهرموف نيل هك مدان امو زج اماني ناس سكرمم نب لا

 تنذكةيحرتلا هذه ترن ممل اب درج اكل اوم لا يسحلا بيرطاشلا دبع مهيفلا ىلا عش سوق تار ف“

 ضلي جول > ياغي دم نيس عير اط بيلتلا ىلإ عى دو فرج اك ١ هرم تسرب بشرا يحج ايلا
 مضر يس اونا رجال ١ قل يارتم ينوغأع عب سرد بوو ىلإ وعى يدوب قرذج ألا بيدا مطب !ءىباوب ضربا
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 تال اورهض ةدإبز نيورت يهتم يداي اش تمل خلس ب الجم طلاب رج قا ةرقال»١ هس
 كا ياكل ىب دوعرب مهو تامذ يشد زرهز نب فانمدبع يبس اباعبرشوبعني ةيداعي نيس الان د
 57 .ل واد مزملا دوم زن اكدوا ذكأ اطخ راهم ١ مارس نبل | لسع عيت زحاو كاملا نبع عرر فك

 هددالضونلا ب انكدمم ناكل ب اك 1يريس >ه جيلا نب لطنح يهتم و ناكل رم مه نولوقل فتنس نق هذ
 :فكأرلا ادد يذلا تاهت طموهو قافطل كيرحبحاصوصو هب ردت دان تاكل الريف مددبلع
 ايد ناع اهيد مدرس مف ميلانو اهكسو التقوا ذوككا نم تاكا لطنحزتنلا م أهو

 | ادادت وسام باب ١ تاىراك بل ١ تاهل ١ هدناوزس ثيردالأتسسل اذهب عريبرمجمل

 اجا لس يرون ياام دساربع ااصءدباد طع هذه يودؤي الا دلاخدبهسو نط
 مون تاو ررس اي عسل م دالو تناك اص عيا يرسو تيس ىلإ نع ىهرءروس نيس اكرهد ةنيديحىلوم

 الللي رح هشي الأم ت اذيحيا نيه يدر نع ثمرها فريك ثم ثبللا هلع يدر برم مرنم حرم ادوثس اع

 هش اتاكد باسحلارحس يشبنلا تكا اتدرصب نفق ت اكو ليها مقا ئمرثكلايكلا هدنعد
 لين امن لح عربا تومس نابحعر َجاحواز العر هلاحزت ع ,ثيدح قربك !مةداماو تاذل لع

 ىاطتوو تكد لاصاب هدا نصرْيْس ل عثيرحلا مشين ناكف ةوازع هلسو هس روسر احل راك

 :طخدن |.جوثب هب ثدقث هس ادع هلت دعك سوي هداد هحرطبو اص نبمسأ ديعطخ بشد طي

 ولاد اص نب هنلا دبع مرا نازح عيدجتاىلاعق بولا نيدأبز لاق دش لعب قربك تو هكيحان ىف دعا ىسو

 وويل نر روسو ليلرلا ب يب عاشو ماسار م ادرتىان والا تاكد ا( املا لن هذ ارزهسملا نب ثعسون نععلا

 جالون اه ثلا باع ماوعرشبتا/قل اكل: س ثيدح نيب اهن انوا نخعدرب نم ناكالاتداطدا

 ةدسحوي لسجل ىلووطم يريد مدت اذ | م يمض نعت! بدو نام نب باطغلا نع يددر جي هب حاوتحلا
 ده اولاد ر 1س قوترعم جلرجالاو نا فار وميك به انعم جالا ةناوند يقام هناك اصمم ١ نم

 قحرتد مهل د انخنزس نم هب ازيح عب لضفلا يلاريز ولات اهيداذبلابن اكل ! نجلا يعمر دعلنبت
 مشي دريد دداص برحفاد يحد | تسهيلا دواداإا نب هس اببعد يوما زاب ههدادبع ولالا يعد رج

 عيش اد رتملا هاهي خي ىدوم ندم اركي هزي سدي سف عب دمر كب اداطض اني ) | يريمسد

 ولاد ىعاضعل ل ووح نب عيمالس يجتهد اربعوياو قسحل نيت نرب دج رمح لاوب هنع يدد ينل فرعي دجن نبا ٠
 موال وص لمست تن اكلافطف اهل ير وبشل | هدد (زيعوملا لكذد مترططد يذارلا يملا نب سخدسا بعزل

 يأ نسر اوعمو طلبشولع هنس .لط ارذ لات ىرشحلا تلا لاح نم هل احتن اكتمل تاه دابح عطيد كرما نع

 ناك حاد ءزح ذوجوجع اىمعص ليس ىرتبلا نع مسا وص ا تارامراهعلا نريسحاو نال اتداكرشملا

 صيدارذبلا تاكذ !مسوب فون اعيد سو و لس قيل | اقودوسفم كلذ ىوس ادو (ىيبجضديلو اه

 فاداب ندس اع ولا ونسلا عم َة نعحل | ىد ىف ىفوت رئغل ايزو ويح نيا ب أيضا ره قب سرا نكد

 لم ابابا ذد الشاذ باكا رادع نم ناكي زال وسيع نيرلح وهدد خال هطرم تاكل حارا ب
 لوس عب رد | لسعو ىزرمعل ادا 0-5 دير اصنكيذؤ هلدوارزولاوراقلحلاب ايح او

 ياسا يب سسحلا تركى م اًعلاهر أععبودن |رريعتيرجا هنعايكدد يرسم اون بأب رد ىلحن ىلاو ىرهزلا



 قيش نيشولا عب هدانبت ردد مدإ دالو !نم نارا رطبلا سوهو نين ا ىلإ ةسنلا هلله دزلا هاو

 يلو يع أسنا تجر سحب ىو ص ن اديقو رس اذلاد ياك لاق ديلكو أينثالأ ىلا وعد ماكس الغدر انا

 سس ةيرقو انيددوش جمر ١ ند ديعس نب ىلع رابح عبد أحول اىلاع أدل اريعس عببوع اضع از اان

 0 ءايلا لوكس تااخلا يشل حي رمل | هر لها هتعيدر اهلك اضالا كاملا نبا وعيدر اها يرق

 مشد (داد افا نم حار |ىرطبل  نسوطد ناشف اىلا ةرسدلا هزم نزل اصرطأ فو يس أب امتكك حرم عطول

 ةسسسرلا هذفكر وشما د ىلإ رب لارل هبد) ثرسو السل ايلم محامي ب ثيش نيشرن اب نانيف

 ىدو قدما هددا لع نب رض اىيؤج ار ديشمد عبدو اد دنع ثدح هيس)عرع يدرب هن قيل ميل بهدم دبع
 شق قول مغ أ قم قرط قيل دوست هي نرعس عب لا ريش ندر صو يروزسل ا نوتارب ةنرع رع

 قار اهرتلوب تبطدلع يديرعضر عر معرب اثم اد برتحار ابخا هرج عض هيد [عع كورس م اب مس عداطعد
 سرا ي/دال نم مدر ابخاى ءزحا ةرع ل عرمتل ب ًانكدلإ اعىر احين جلا حصر نب ةلسعب عيبا

 0 نشل الايد تاهوش م ويصل | مر جوبا هذ امج هرحو اميل شو انياههدد ادحاكرو (ورصحو

 90 . ضف هر ىذا | داؤح ضمت ضلوع أموت ىلاةيسدلا هله ملا اديرخز قدداولا اصر تورال خا

 كم لح أمربق حباب ثور ادالذم لح ارم ويتدلاا ىل ورعيا اد ارسل ضمح ير جا زرب هددا لبعد هت رك
 ىلع 2 ادى اردل يوب ا هنعاعديم يريبلا نيكسملا تسمع ترج اوددادولا بركب ىباد ىوؤبلا علا نع

 - .٠ م

 اكل نور فرب عتسوس ةاقو كن اكو عربل نممل دوهشلا رج ناك ىلاعنلا أمواذ عب

 0 ةدحلاءابلا دن 63و اهلا نهل الاد فن اكل! تبا
 عيسحلاوبا مهتم تعج اهيل ب أتت الأتش الندلا >ال نم ردم يح أهدر اا ةبشسلا هذه
 ني ليزي نع رح ةيمهبحلا وح نأكو هتّيعل ىلب اكل ١ يذلا ؤضفلاو ال اة زي زها سوك اكذ ريس هير
 ذحوا زكش مرا نم دصنلا أسنالأ مديت ام مترو ةينبع ني وريوس و ىعابلا نو هل !ليكىباد فورح

 كوب اد وي امد يلح نس دو دحإف دعلو ترانا اب باكا سطقفاد لب وافعل تالا بانك
 هب نتلبع العشا ١ أرامل ا ليز امة رباك دلص از امم ازها مط اكن تولع يدع

 ىلب اهكذا بأي تعد يزارلا مهر اس تب دهم امن دبى غرس أييدياد د اهريصأب هنس نممس يروق سيلا كيل
 أامهرو سمملاولا ارم دراشد ب قاك ا يد مأعن ثرعد داش مقر قلازيع م ةزمح يمسك

 موتو لب اهثاره انيولا عريمم يوك لات يلا ندابزو لهل توم او كمر ادعس عب تل علا هنعيدد

 انك اح لاعب عقزلاربه تل ذك ب كلاي ريزملا نىك نامدد امش دنع تكاملو سايب يراأمد يه نايلع
 ةىن ناكوذزدد عكسي اك اي تتوردملا يزهرملا داهم 3 سلا خي رسب ب رجلددا ليشولاولبوشنل او جرملا

 تدون د رعاصءب اذني ىك دنع يد رإرتلا ىسدم هب ضر اد فع عت ماخ وسن: دددا دبع نب زا ديس
 دارؤست امل اعف يدا !؟كيرمسحلاوب هك داوعطتر ازل وشدد ىو ازد اه عيب لادن سلا تيدر هد

 ©« تناك | دنباو د قالو هع زم دل ارم نادل وكسل و ظفحيف د ا هل نكات م باماتنس
 ةييدلاب بانك لع ني و فرم دانك ةعاج ابيت وود ءايلاو ينطق وقر نة اا
 تدلزرم زد ةيسرملاء حان يلم ١اهيرهاعرت لطم موو مدح ماو مدس يت س !و رد انره ارم
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 كرم نلا رام زكا ةدابع ب حور ترلظل فيدال عرب عراد داكن عجن ايضا سلا
 ةللال ولع ناهردشر مق نصوسيقلارانكعب علبخو نيت ادد يسدسل يطور شس تامو ننال ةزع أنس تنك

 يا وماهر عاومد يدا سنو تنذإ ةذبكو واننا ة جاب قط ياا
 8 وربومقلا ةداس موي ريضرواد عما زرب ىسدمزنع يدر ةمركعو خان يرسل انا يركةرطوا دولا
 لرفكى كن هيو اح ربعي درب قمبلازعا سبوسعلارلاخ عيب دس دل احرإاو برسم اب ىدئ هك بيحب ةزقؤزببس نك

 يأ هفاد يدع بريدج او كولا زملابع بدمج سادس مقلابلا محا ةعاجف م نست دم[
 أوؤملا ميرا ب نيت نب دج دي داطلا مقلب نيدس ديف! نعش يزاد يزرع اربالاو د
 ويسب عسير ناس ازين مس ةسسق تافن لم ارولاسينءل ها ني ةاززب عب نابحتب دركي نوري تنل
 در ىلا لوح بوجيو يرسإلا بتسمداب وز لابو ل ملا يعد وتحرم فزد ب وطلال معثرا عي نع اد
 ةثس لوني تامد امجزعو يفْل' برم احوادىسع خيب ريسحلا بيل سوملا نعم درو قادر امعب ماش شل ابد

 تك ا اترن اديب نعد رادلس برعم كحد ازن بر طع نم كلارا برسم نوعا وعد اجمل بن راو
 ماسبب ةالرصواو تارت ضروف ا م ناكل تاؤبفلا تكاد وبل !الو كرما كال ةداهلا لسن

 2 ,قروسيلا تكا أذ كاليعرس سصشن ان ميس نب نم تنك اور يردك نم تناخ قرصررع تكمر اذ سنا تكأذ

 يكد بره هددا دبع نرملاس نوع ىورب يرهزن نما رعب تمل ئسفلات يل اتم ترجو فلا سز مد ريعسد

 دعه و هيلا بنيد الا ثرحلا بيرست ىديى اع اكأ مي فكريا رترضلا هزم اماد نحس عرب ثيل دنع

 ؛ايننررسو لها و صصلا| ةداوس هيركريق ديوس هنع يدرب اظلا بين عاكدميمم ا ن

 ديلا بلاد الج ازمجلساوعيميقلا ةشدلاهزهولرا اها دززمل دان ين تسأل
 ةيازدلا كلاحلا ره امن اور ا اتورص مش كضان اهورنقرسرساا م يرن رع نربي درطوب

 * اودفارمخ نحس هي هورهو من ”الاريعس نب | دهداررعر يس باو ي لتقل موج ازبع ب ههانبع نعييدي
 هت هداتنهرل 2 نب نوت عررج او هاش ى دج هدداريعذعيدر ل ارخعإ,مأيصلا عي ىسفنويدادولارودصنم

 نييطقم اهتم عطوتسل اءايلا نكد ن اهنا نب مضض لو ىزح اتتسل ةالا سيور ىفىفداد ©

 ,داددشر يد |ةعلا | رعمس عييدج هدا ليكبدلا هركذ ا كسري تس لالا ةرْسلا هزه يم اداضلا اهيخاؤد

 1 هبشبل ما ارزعىطيش جيران يراغلا هكدا زكح عيني ةويحنعي در تبان فيدد مس وفيا دبع نبا

 ماناسدلا رد بارخلا عرب دع يدر الج نع هيب نع ىدرب ىلسلا دس ٠ داؤش بيرم اع يوطبت عي وريوهد

 | دحام كابول ا ءاظناو ستطقن امك سزيغلا ءابلا برو تاما فل طيف تالا ب اكو ناحبب

 كاسب ال ا” يش عب ةويح دنع يور ىولملا تبان مقفدد سيدرب لبلاده بوث سوطيفلا ريس دان

 لمتنا لاربعؤب سونام ا باحو صو يراخنا امهرع ادن يدرد الب عواس ارس بدار وطن
 ىثاةهرشلبرايلا»ن الاف حسسطل| ني يعش دح مجال لحلو تناناعتلا تتوصل معاد
 دقم او مازيعملا ىلا بنوره مث ماهللو الج أسملا اصمم مول نعمل ةسسنلا هذه مللاهخافد عدوا

 ”ةداعي مايسورل اخعب ةيدهو ليعس نب بيش: رهئيدرب لحرب ايار ام ناكوامر اميل ندر

 تلا” يرمي تعور فاح ةشكاسلا ايل نس نزلا هناي ت3 انيفلا مدؤضمحلالكببا 0



 هيلع د ضيلاعملاهعأب اقل ىو ناهرموسرطري زال قاممادباق يل اجو اموسلناو[ضو ةدس

 شاب قدح كف ب بخ ربل رفقا الذ ةمالك وتين اجدلوحد ىزجإ .اهضيخ ار سدا

جنس نسل ضعيف وم ناكر موس كر |نكوومسلرمقنا] لاذ اجا كمان
 ذاتافطخم اوف صون ناكثحاصن 'و

 تا 8 أيد مطب م تايلاوسم هليل ةراع عيب انيطوزطلا مها ارقزن دج ةصوس قاوم ازضانعاوناش

جمو اويحهيلا توت وه ا ثلاولا هسزملا ونا نإ قرم مارق ايما م
 دوس أمان اا ذأت مزمز ىلا ثردساو تو

ا تناريلا درفت روهاتنايفزات ةريبك عمو قرم ىوشم عوز دكك ايهم
 8 لي عج دحوم تل هد

 برعدام أبو ًِع حان وم عمل .: هيلا جمب ىئىتح اهل فادرهلارزعل لوغو من دحام ف تلعاربحبو ات ايصاىلا

ع جامملا رم طخدذ ل اهلك داهقل لهل عزل اش متين دعب مواطن( ريجيم اشراك
 ا

 0 دارو اهلإق درا لم اسيلع مرمى ةيجادنع كر | تا موعيف ةيرحأ هيلا عصرلاوس داك
 772 عينلااوبلعتزساد هلع ادحا زاك رايك ريل همم نم أهل جامل ةرلسلا تفز هد اهتلخد

 اجل نفود / ل ليقلا نايل نب كب لق ىسخولا لسن املي روهتملاو فيارسمل أجلا قيطلاهرع سن تن ارلسلا

 ماء ليلولاو يطبع نب !نيىدرب ىلرقل وركب درئرطول أتم ملا عر م نولل امهارانبب قوالب ةنعيدد

 اوه ابنا هس لاي مجرم هموت تاه جلخ تتقرب يابس هل نعال

 تولع يبدد 1 لسعر رجول | ذت ةيئرذاتملا هوا نونا عيبرجا عرب هداولسمقل الاثع يود يارا فسوب بروق نص كدرب

 دج هارب ولو اياص ةرلا وريح لاش أميقق ناو دنع م يومنا ىدرملا يفارقلا ليفس

 60 دا ثلا ديدات اذو اكمن دلو ناكرئاخلارب د هتيقلماشلاوس لعمل ن نارتو فص عيرصت تب

 ىسيعلا عتترنا دبع خرب دامذ بيصحل اوناريرنمل يملا هرب ميسا اجلا بسلا هذه ريس ايا دوس

 بل )هه ؤ دد ار عرب | ديل و ركع ربوع عرب بعص نيب رتب اك نب دعت بيرهذ قب نموهم نايح نب عاحوبا لات
 ذلع يله عربرسدى ءحبئسفلا نصش رب ةريه حب هددازش جاهلا كاد دولط يرشفنعو د ررف نبا نعىشتي
 ا ا هدد ارض لسا لوقت اي لل اوه د بح عب تاسع يدر ؤلزع هركنغىدد .:وكارس ايف

 تاو سما عركيدر قمبلازه |هسزباد ويركب نيش هتلر دق ىوم قجلاوسفلا ةرطملا نب املس زيوس الو
 ةويلالها سؤع حزب ثيربو سيلا دهرهوب ىلع ريض د )+ تنس تادوقرازهادثدإسلا نبا عىددو انبلا
 0 انين اقتربت ىنف هيلعانللرقربتت>ا لاش اضن .ء اجد أموي هيلا تيدهذ قمبل أيور اكتم نابح نب احولالات

 ا نهد ثايف ارح هادم انما اظن اي انيلعفكنادحلاضيفغاد حاسبة

 يك اني وس دج ارحموا تلعو الد انمغن بزعل انس نم كيداح العون الغيوم
 ا |” يدوم سومل هفركذ اياد دحاشل فبما ياهو از وع ثيداحت لات ؤ لكو يرئارس
 بنوا رنرم حيد عب ناسحعر الملاعب ةداععر وب ور نرعوناو وذ هن اكن !نيوسل ارهوند يتبل انه
 كل راديو بي ديصس هدا ب شع ادلب هنود نون ؛يهسابع ويف سوط

 ٍلزناح عيل نعي دد ةينيع درب يقسو عيدا دريحمس د يروثلاسيؤس عرملا عب كالأدو بيذ ىلإ نبا
 درا بوقهنور ايثد حوارا سو مس نرءرص او هدا نبع تبن رهو بواد نقع او ام ا نب اىلعو نحول او

 ىف نصو ثيرمل اريك اكدأوإ تامث قوبل الا تيرشلامث ةلبرط ة دم اعبت تيرحو دادشن مرقو ويل ازها نس نا
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 ْفاَدلا؛ 2 أينرشرت يدايحأي نقدو نياج جامل اعلا رعت كتاف ةيامو عربعس

 1 للقرار اهيحاذ ثول كك امهرود تح درجلارنحا ةدرشتملا سنا راشلا ءاسلاو
 85 5 مث 3 يآ لع نعانسعت لحر ايقلا 10ج

 نيش ا. اهي نم طوقا ءايذلو تاهت شن و اسهل ] ىلا رجلا دبع نب هسارسزضقلاولا ةنعجدم
 0ك قافلا بات عرب ناوفصنيداخب اةعون: اهم قف أين نم شوشو رف اهلاجلا ةسلا :زهوافلا اهزعاقم

 تشمل رايلاد تاتا كنا ايولإ كسا بهرتم ظرحم ناكهردس نب كيلا (ساحهد صم ويه روم

 لف 4 ا زم ايقلاس و لر رع نر درع ةتمورم»ل ننوه اعنمعرطبو هدو عمل ل لدن هر ومال امن نع ررطعس

 ناتي 7-5 يبان عزو هلا نازك اسللسو لسع نب ىلع 0 |

 ةترحد هنعكىدسو أبدا كامو ةشسسن تذع عرك ضالملا يعاب قكمالاطناسد دع بيغ يرسةرهغرتكياع

 00 اما ناوكسسو نا هتزيسكو اريل ]ضرب با ءكذ جالا بارون طعن امنا غير

 0 ضلال ةنسل هز هوز ءاطلا أهرحاىف هازال منش |باهيجرم
 يللا يدم اب جلا رمسحلابلا هيلا ةسسنلاروهيشملا هطول ولع مي« شيب انا مر اكمللهراؤلا 5

 ناحن ماحونالا» تلطرترولورلقتو كررحلا قرمرادس دهلاطعلا نيش سور دارذسع امك سس

 لن صج ناعمه مثيره تكرر مدنع هن معيار” يرسل ع جزعاف ثيدحتجل ة يربك
 لو مدنا( اهل طن ادلا يطاشلاورك ييووتمب هدد طم :رككلادز اهل هب سا يجيز وم ير أرنا نع

 عه هيرب نمقلأولا معدد بحد صادر وصمت عام ىسع دين سح ا ,يسرو اسست ليه رعطا ىق نت داج
 ا روت ءاا نرسم هاواي | 9 ريال ]قبايل مست ةنس وحيا ىداعف تامعدجدس بلا
 ةناكتاهرقلاو هبي رف دنع بزل |, ول عددا درى شمل هذه هددلا أعقل هواواورازاقد ريا
 أر |عصزعما تاز رلا رس مزن عر ماح اوه دلل بلل شمر اريك متل اش قتلنا لل ةورتسدان

 ايماحنيرمع نا نابل الضو اورقلالَسم نادر اككين» اميل اوطغ نا نوبي يكن تأكوقلا لاف
 اهتؤ ذة اهريلم اوما وو ناديقلا>رمورب ادديامو ندرشم هباول تيد يى ازلا ثدتسالا يرض يلا

 نأ ينقع ميس نيزك انيحد اهدقملههازه سوك اجامنم جخ خيتي سمحت كم مم سديذ تلادعما
 عم قدمت معن !دتعتال لامن يلا درفلا تالا عيربف نبا ترفل يبيرطلا عورتيس !يرمأع نال يصل دبع
 هيا زل او تاهربقلا نب يزل وهو رتوعم ير زيلو نعافس ىلا تبوح بزل الع نر فا هفشاد
 ترعام نيعرامو+.لم هدا ىاصوعالوسد يش ثز سك نيحدوسن الك خبرا صح من اكهأدا نا يدر

 دانلا اهرقرح اف رطحوت ضب اهروحات اراضو أعنا علنا اسير ذعوسد وصلا دن يزلاوصد ابان ايدمد

 | لال عاد ىلعم سدنبانعىور سيؤس ىلإ ب زيوعم ره يددد ذل تزين ناد مول ا اهرقشلم هنن
 1 | نناملسو ماشلاض اس وشد بقت أنورسقي هدد نال( ىف امس ةنلو سو نرس ةنس بزملاب نازل صا نب ةدوعس

 | تالوعتنرا هسدادبع ةنعىدد يدا بلا دسادبعدب لج يأبا سسالغاف اهيسد نا/يلادرقلا هيرباس نوؤاد

 | . نال ناهرحابا بحبل: عيبا اورق نم فيل ورقلا ناولع نا ممباد لوبي طاليس

 قت التهد ىفوتوررلا بشير دريان سقس يب لفل نلاهرتلا نارع لامع ماقول اها

 7" ساس ب77 سس



 ادع نويبنض انا زيضلادبعس كاعد رو لاذ جفا داوط يرجب ام.

 ناب نجل اتهودعاجنرع ورب لارا ةيعزح ب دج هسا دبعوجو دبه ترتد

 فاشن الوعر نسحلازثددنيسحلاو يملا ضيفا رمل اربع ههنع ىدو دي ساهل لرناها ايركوحيدناد
 يارد مهط افخم يرحب احن هيلع نم ن اكامواع بدو د ات هس اوف اشلماعس نمدابفن يمنا

 ياهلا رب نعد مدس دب طعصزعد يرحم يزجي اشاد

 تدخن ليعس نب بعلو ىل ولاسلا ةيمانب لكررع ثدحا دامها نمر هاطلا عبره هو هساربع يعم

 (””ابانكيونر حنو! سالعلا سر رب يرمدع و ةدو) اجلا .) نب لهيس ودع حرب سومر ى سوم رب دان هى ود

 ل يزبحو لمجاناو يدورل ارز نب رم هلع يدر ىلصوملا وحلب حلو مالس نبزجتد ل كوس ال و

 0 .ريتسالسل يداه داؤمدل هداج وسلا .«عذنس دو عاوراخما

 بر اتدمخيرمزنوب ماهي مت ملدلا لع رطبا, ءا امن نس دوست ا

 تءاملاولمرتؤرم همت ىلا ةئينانمن اهيؤضلا ىسارخل ا رصاد نب ي لهي اثير محار معربا يدخر

 دن بكسل عيرلا نيب دمحا يولع سمر ىلازسراتؤرس سي نع ثيدحلا هنع بتكو يفرعلادج ا نيروصسم

 هليل رقما وتو وع ويج منس نار وسو ) بحر ىف هب دالو ن اردو طف الإؤشلا لج بدم نري محول هلع

 مهر ترص نيولرسحل اولا هيباهمودمعملا برق فالح ندد وعد سةنس ةهلاجذ نعرف الا ةعمملا
 يسال عطاو ىدالعت مقرب ءانب دج لكى لا عج رعى درب قسد هانز رسولا ىداالعلا ىدمم نبا لثردحار

 ندمت ا ارجي نءرحإ يلو ئىرارلا اداب هعادع !ىلاوسم احبارسل سالب ادني جسد !ىسحيرولا قياصاربا

 ليم معي نيم ير يديره اهديك نأسلا دلادو يك «ةنس بجر لوفد معو ةشسدل ظ

 تشي سن اكك و رطل اهكرنرش رنيم ناطنسلل دابككال ارحم ىناكؤشلا مالت صاد يدهم ب
 يتلون مل نرتتنرجت ؟موازحال هئساو جلا يذف ف١ وا نانسي نش ند «زعدرؤلا هيلع ءانو' |

 يدا تان د اكرم عمم ةوجلا يذ نهرثو نمانلا اهن) نأ مولؤسس داو ف :ابكسن لع دامي ل نورس نت |

 لادحا نر رم ايرع نرحل دوحاهر لا هددادبعنب د جرو ينعى دي دامك دما »ننس ة جلا ذ ف

 تكووتس لدى يدع رب نات سرؤتم لن خساناد ءيقلؤ شارع نفر وضد 2
 0 ىسم اكول | يرن زم ل خيري ف فوتو ما ننس ةيجلا ينم هنا ؤردل هد رهط تؤكل

 قلت جول بسلا «ذص لمعلا نيسلااهيذإؤ وةدوسكل نوما اعرببناماللاو اغلا
 وه[ تال !يوستم نير اعرب بعصمرماولا مهين الفلا ؛ىوصتساع هيلارشملا د ارح[ ضد علو اول معد |

 اعرب ناهس ناقد تكاشلاوداهزلا نحا تاكد الفن هأشندو هرلومد هم نم دلصا
 اونا ل اكو مدد يطسجلل ١ نإ لقد ناك ضف اكو أره ذ تيدممتاكد امو تام ىلا: رص اندطسوتلا ف

 قحاولا جوزتد انرمل او هنع هدا نال سرب "قر هك كلا سر ار جذلاوع دار فسر اونا نمزج قرن ا

 اداه لحل ارح هلل هيو معجب اش ناي رجا لاو يداعتلا مزلي ن اكو ةرسوزلالوطوهزنلاليوستالقلا

 .بطؤم مونو ماو جوز نع الغنا ضراومنحا لذ باح نب هحوزتلا لح عونا كفل امل جتزتانا
 هدسس جو أهبع تاموح همم تامارج هين وزع أرجو رالي تسلل لد دتين رك جر يضل هذ لجاللا
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 ارح نس نطينوعد مالا يلا فسم أ دبس اها يرصد اغا يي وهمل | ثراه دنع 0

 نيم رب لمز ارب مداح نبب هددا لب عنبرب اج عب مهنف أ ناقل, عض فوط !.نم بولا مهت كب يدح نب الاه

 ةدانو كاسل 0 ب عباد دع عدي فرهت هت نب سس اهيا رام لأ قد بانه هرم

 نزل نكس ءاعماد ةماعلا رك لش مهرشل | هع زصاد نبدوعسو امن نازي هنميدد 0
 ةنسردملا ىه اذ أم زرندق ماو ةروصصمل :ةلط لاري رمل ىو ىش >اك ىلا ةسسنلاا «ةهرازلا اهرذا فد

 لزمه ردهم اهروصلا مني تح اا الفرك وضعف خي( ةدمح بالو همي تالق لااا
 يلا ئهعمدبع سمنه سم ناكر زس اى ينير تهيفل يدشن ا ههه بد كرابعرلا

 هلحز هل تاور يئعوموم وسعد قباطلا لس عيدوتد نمايع بل ميظفلاو يسع نب ىيعس د
 ليل يمىسحلا نب ىليرسحلاوداد را اخل بسنل ٠نيطابس او حاس دنت نيدس هنعيددذ اجلاد قول ايل ١

 تاع نب سل انيزيعمس | عربا بكد ىل نعيدب اذ ان لنج نع يرسل هذولا هيدذاث نب

 كاتس ىل الا ىد دف ىفدقد مسرد ين | نيس د لكون ةيزهيسو م انرق نب تلم دجأبت ىعم

 م !ععئدرب ا أح عيد هرغولاد

 ولام ةزكم هي دروب اسيئن دده» اماو رسب ؤ زتس تامريرشفحا أ بدم تديدس د ركياو يرركمملا

 دودسمو شيم هرؤي در ود أس ين لس | رم ىز نزميفلا ري دن هلا نيك نب نيعلا دبع عرب وسسحلا ليعس

 لضفلا مهن با بس ىر د اسجنلا يز رشتطلا درع هيادج اليعسولاو نويذ لثويعلا عبد ع هدد) لع ني

 ريا بوهنم يئباتلاو هر بييقسم حرب لسجل ميس يز لذهقلا داص عج دس نيعداحوباو ةرعد نكد عب

 ن)الول هم وشل !ضعاز اهو ديكس الو كز يسرط اهنكلو سلايل ابنه د لح اولا عيت نمل ؛اهل لاقت در

 ز لنييفلا هسدادبع ةيدج ازيقربلا رهط لل رس رزه ىلا بوه كلاثلاو ةرثكر ذو ثيبل ا ةرمح
 ثداعد ناسحورب هورس فقدم ل امو انكسر درس ران وسلس اال نيدسولاو هن ىرتفرسلا

 جت دطهضل شوب ممم لرضرت لدي ىلا بللي عم مهد و دووسم عرب كيه غو نلمح عير لضوس دنع يددر)

 الار اين انه هسا نقيب! يدور لأم اسنازيعسا عيد ا برغن ملال ارمحالا ىلوحاب احر قذهت نم

 ليث ورفيلا اضياموب سيئر ندع ىلا بوشممل او سالب لس ىف ىف وذو زا مسس ال4 بوق عيب ىوتبب هدد دبعد

 هدا نيغ أبا ميس اهييلازلاو يزد دلو ىموهوزوب از رشق حرس يزرتمقل د افحلاربضعلا

 هسااتد 84 !يزرتمتلا ءاساباتلاس لادن اجلا دسسا نموا يلام - |رئادشوبلا

 لهاجميكز ننميعلا هسول ا نس ىل دي وجتزفشلاو دجال اوم جال لس ىف قول هن اوكف

 يجضاجلا عبحاياج اك ليلولا ىلادنع مد نسل اجناو زل رعأ اهد اع! هوز اناكروبأسيب

 عادم [دينعوبا مالا م مخل ا نا دبع هييكم احا اد قل 1 0

 "لاا او كتافلا ب ْ هربرحلا هرم ىف زفدو سب و رس لس عرم بجر ل قوت ل اكد 6

 قارا التل ومسح حاس نب جال برعم ةينل حلولا تمروت عل 0 ٠

خرم ١ اينجل واط وزعم سس | عم بمس شنو عرب صولا هوك
 ونت او ناهنا 

 ةنبفسلا هب طيرت يدنا ياهل ارهورسل هل ىلا ١



 سلاسل سلا

 ًتصقولا يلا ذه نيل اهيخا و نا هقرن نسدطوت اانا ةلصملا نيملا نود راهنادث ان م

 امر ن است نطو بر ىل خا هم مضاوم ومن نأ سوت ىح د لايحلا ني يفر ولأ سننو ةزه نبي نات ةيحان صد
 نعت ابعث هي درع حرب ضيف رن مهرب ١ تاو ل اهنم ضد ن اه :ةالح ىف وخط ارم و ئيسسؤو يوك ماع نب هدحازبع

 تمد نارا طلح برا زيؤل ال ب هنن تل وانس اظنع ادع امك يزهرده دام هزم نأ سهلا
 ار بدو بدرضا رين بوفع نب نسساريعس ىادر اطعلارلخ نيد هس )نسعي رع ل حرت ا ىو ةزلس
 ع 6-0 هاربة اه يدب كيج دوكش ىدرخلا هزل | نيرمتدسد اس ىفاد ىنارلا
 لبع اهبل م لب حبب هدداربع هييريغ مح اواو الدو ريس, تسدهرح ياتو تن اكدوا خلا هسداربع تبرع

 تاق ادمو | هس مس ثرلل ايلا عب عرس لري ارنا بويا هبي نحمد هد ليعأ,ا ومس اسما اسسحلا
 اديقدلا بدال كلانسعملا هدارمج يوم دعا عب ىسحلا مقفاباو سبح يبه نقد
 هل أيسةلدالا لعاب ىلا ريد الا ناك نوصل ىف رطحر تناكت ماشا قصمو د الاد هر اب ثمل مس
 اه سس عسلو نيش اهزىرسح امتسرو اس ثوم هتلاست ثرحي مذ رغد ولاسإن د هد جيد هل زملتو

 ةلاممالامبد كيكدوضف ووططب مايالإب يوتا ع قرشا ادهم فبل غم مانملا في ادد: نع انل كك
 بيير ارلا فوهدرادرماعد عفوه دول زرار رحت هم لحاأتسب هيلا تفظا نطقت !ايان بهز
 هيرتملا طفح ,ماع د يقف ل انسه ملا ولخ نب وت" يربجر سر فول اوس ب سدس سس يلا ك2 تباع قوتد لاك
 كلام ةيال رح نمد باو) الاد ل|جرلاولع نيرلسما مجةلعول اد عامس اسكن احسانقن ابا

 اقل ناسإإب هثيرعرههشاد لج نصع ظافح يرحم ]ل نام مري دروس بوكو دبعشو ىرؤنلا
 “)ربو ماكعل ا تيوب بزاباد ل ارونمز نوت يزبلا م نيدجاد ىذارلا رج يره كال

 رفات ىارع وكم )اعل ا نير اجناربع هركسع هي لههمس  نيريغو ةدانجن سو ىزنالا
 27 الا اعو ا ناكد قت امشلا ددن ادبع نيج كم ىفاد يس درل ال برت دس اربعون دذع جس مي د

 لمع رثب لحظ ذ احرسرر توب ١ جطقر ارا عرسجلاوب !ىافو ضنمل شل ظف اجلا ىف انسسهيملا سلرقوبا لوب
 اس ومس أسدهتفلا| ددد ١ نبع حرب لتس نب ليجت بارتوب اود سرع مسن هن | مذ انو تاكو ناس طوع

 اسايورنح تبدع ب اصو يدامرل او يل ارطعزل ا نول |ب هر الأب اد ىبح تيرم دى انادسسهيملا مسه أبا
 ماس نب ديعس نب سودو يعمل باعولا دبع نب لاربع د تدع تت دز ذل نيد بع هذاا
 ياس ير از ن اولسوب اوس | ع سس ممحاز فود دوب اسي هماهتريك امو طخ هاوار هنعيدد
 اصول ةددا نيكو لك لس ذو مرح يباد ةبحشد يروا نع يدر ىلا كس قنا ةسسهيفل ا ىدأنالإ
 قو لربك نب ىلون دلع ىدد رج ص عحد ىل زف ارى فاو ابموو ىلايشلا ناثمىلاو لين نب مص

 لبعد عبر و هددا ديب بماشعو ىدرم نب هددا ليك سد مساملا نيش اعيرمنولاو قبعحلاوياع ب
 عويوم عرب ىو لمح ني لمح ا لاق دع اجو فر عنب نسح او ىذ كل تاق ب دمتو ناميصالا نب
 كوضت# روت هدد نيعولا دق رصلا هلحن اريلس نيذاز يزال 'ةاحو ا لافو هتياردحازارضرفاذ

 كا وح ىف ني دعا دبععبب دو كش دل انتل دبع غدي ىزاولا ترلاط ىاب ود نلاتسهتقلا
 ا مسمن احلل نبال اق وضفلا نب ماس نتذئح اوف ىبا بحاص ضعسالا نب ميت اد
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 يرشذلا نيتاوه عب مرككاربع جلا سع حلاو انيس هن عيسو نيطواحلا ىرنقرم انه# نب لك ١ عيمرسملا

 كيا )المص !ىصوفل اعلا ارو خرب مجال شك ارب لحل رمكدجو اد ركملع | ملف هنع نيس هنم ومس نا قتلو

 نب عرسال سس رندا ادم ا عب هددارصع شل نبتدملرقن ةءعس سلا شا نس اص روأ شلي ا نإ ىد

 ةياراو نيسمتزس وذ رحإ ت امو ختم :داهيمصاب كرولا نمر ميار ةضس 3 صد هني أس عاض لللد ننس
 نزلو نيش اهقرفررم طقم ءاندو تو ديعل نيس توك ماه يجن ف (ترسصووملا م

 ارح ةدؤرملا ناهد ناسهوف اهل ات عيال لق لكو ل رمال وحان اتسع وظل سلا هد اهرخ
 ناسف ىلا اهلا ةسلابروهتملاو أمير صنم أهو دوحد ب هىو أمفد فارصو قزولاروةلهج اونيرمس

 لتتم دذولكايرلود ناعوت رمد لصد ناك انتسهوفلا هذ مت يزلاوهدىكد ايل ريوس نيف اذ عر اماسولا
 | ةكردارجولا قتلا ابطال مدد ىف: كلاس هرقل ايهم رس نايكيش د أهي ماعاد عرل ! فتاه د ازا

 للفلك ع رخو تادرمدددادد ىلإ ب ررطلارعد عيان كام اريخد يدّولا نيؤسوز يل ساددللاموةبش رع
 اميلسو تاما هشقف اينّيلادتي ادرد يسال زم اف ىرذ ذلاو هنو ق نعول دام لاق مولا وساع دايخ 3

 | ل تيري طمج يولع وزو ومس هج سا ديعددبج يرام هتسيدن اورام هزل
 يف |ّسسصيلا رابح البت نبهت بمدن بارجة مجول و هرم يكد 2ع ني رسم او يذاع تود
 رككولارذغيد دامه زد ة> ملا نححسأ برجس اعلاه لا تسهوقلا ناخب ومحل! نع أهل ثرح و دارفب

 املاكو . الا 7 ايهوقل ا جاجا ب جرنلا نيد او فلسولا يرعو للا ةلدا لضءرب ا" م
 القد

 اهل لات عراسيرمطلرقوعو مضل اناث وم الامس كأول: 3س اهراس ارنا أهزاؤد رمش اباهيكرم وتلا

 لبر ىدابج او اسككادابحوف ىدجت ببرسابدل ا شفلاولاوضو مثال دسم اماد اوكي هند تعذر ابهرت
 يدز ئوسا رغب دع اأو ىريعلا باهولاريغ عبر يذل” شم عرسك كرؤعد ىخسلا هدازيع يوه ار اسر نأ

 لس دان كاركس قالخاو هسا ول ) ايفارطد مل اريد م اثلادتم سو طفلا لعب عريسف لهوا هبلع_عاسا

 ديجرتمباه نوم بأب ثيقمف دو وسب ةنسرالا سير ىف فوتو محلا نم مزن الوهو ادهم سول ١
 نار يردك !ب اوي نخم تك ادع ليغ, معا الام هت ن يو اسسلا ىرابجيؤل رأيي بريتي س اعلا

 بالم نباح طوخ هيلا برظتتوواريك تملا عن كول | داعلا توحي زف سر اع ه

 كااربعوب لس ىلا هرج ابنهم احن درج نبدي هس رع ىدرب ىو ابتورملا يرقلالسز نيءرسجل اشلون ىلإ

 نيف اطتزكممدق هلاك ذو ةدابعلاواعرتوقل ىوقلارشلولوب !ىس اما نابحنب ماحولال اتيرونلرنعيدد

 خس ارشلا بولا يدجحا ني نييبس مشل با امهر ذك زها داس نم دياتك قل سذ اهرشس عنبهس دحاو

 هيلع «يقوضو هند مهول ! يكرم د )الود احلا اوسلا نب ياو ةدايعل ولي ىتلىوقل بقل اما كول رشوبوب ا

 لثعملا ىو عقب الازم نائر اوُسلا عربا نم هن له ظن ىهاىكام نب موظف احيان ئيو ضف ينوه د

 افاد مهلا اس يزيعسزعيتومد نإ زاحيلالات أم باوصلاو هيلع فجرا مرحب يكن رغيولاد

 هول ين >/ايوقلا هيمسل بناطيفإ عيب اراء راسو مل أيا ا اكد تاطفل ةيرع اعل اما تلت هرشلا

 ايام اهتزت اهيع رسم نقد هريدالل وقل ترعب اذاني نالت «الو دس تاذ

 اتسهقلاءاججلاو كاملاب اب هيانكو ناهيعررضفل انا ذركىرقلا



 9 ,تاقموسروملا هدر اب ىدلغ ني برشن نب غلا ذول نب نوح نبتت دلل لب و ذي نح نب نصح
 كك تزعم أقماع هدداو بلح يرقنم اهلاىئظ سروق ىف ؛ةينملا»: زله ةزمعملا نوبسلا ا ميخا داول'أءيتس

 دع ىدر يد الخل ْنسابعلا يردعمل انوع ى درب ىسرموقلا يعم نير ثن د#سا اولا ةنسسنلا لعل دوعشملاو
 ١ افداداد اعنا خل يمول بلي هلع موس هل كو طظفاحلا ل |سعلا عيتج زن دحا توج جريسحألو 0 0

 لحس :رثءامو ىدزن احمل لاعت ةدب الرع ة للجد نيدو ىلا ةيسامل | له. هيل اهرخا قو تنور حا ءايل ااه لسد

 0 فايلاوت رودوملا 3 أهتم كب ابيرشدرا اها ةعيرق ناز ماكسلا هيلع حط اهات دوما ِ

 ةعاع امن ناكروم ليعص ضرع م ولم جوبل هطولع ةدلط بعرق يشمل هه زطحل اذا اعياد

 لذ أهلا فتنورموت يكسوصوتلا ف منكما بج برمدا نب ههازجب نسا دبع مسقلاواو لعل
 *ننايا لامر اق لين نب لح حرس نيواعر مم دنع اننادح نزلا ل اقورشم رات شوز
 دا ىذف يارس 34 قست كلذ ماعم 2 وية نس نوف هزككل هنن ! فمع عرجئيامس نأ

 ارق صوت فن أه نكأسلا موك عفن ىف يصون ل ركل عب هس زرع يؤ اع هؤحاد ب هع تنس
 0. تف رطولع ضو سرت نمامسو نانسي ماطسننم مورس ةيسماذلاب اجابت يح( يهدم وسمو
 كفو لم ناكل كر سيف نخدىل ات اللوق اهم و ايرفلإىشو ودرثد أمبلاة لعل جوتاذ اناس! >

 ىلا يدرج هدداربعولا ايس هزعف دوعيسملا و :لوبلا ولع ان دزو موتيوم لمشو ارق قؤعنا نم هدد: قحد السن درح
 00 اهي .ربسح هن ناشمررهسف تان ويف لول امنع ىدب رعد نهم عب ديذإ نخىورب ىسحوقلا بلاغ

 اكدر ى صولا نس عبب نايبلس مرسوت يرق رم ةبرقوطد ءاملاؤ .ارزدى ديروهيشسلا ماما وسدوقلا بييجارب
 ىف! نب دو اد عرين حو ىذهرملا ينشسل | درجت عيب هدد ا لبع ددع ىددرن ملا يوهم لاو ةيشدع عنيا ربعس نع

 27ر1 رلاح نب اورماد ىرهنمل فاتح ىباو كوتا ةرل سمو ع يرملسس .رعأ ل ثدصد وسوف فن
 لس اهنؤيع نزولارع ير ضعجدبلا درأ هلا لري ورععس عع يدر ىركسمل نا اي زهسسد قمم اركب ىيذ

 هلع د نيدن ثرحلا ناوها -رم | زمهان دبع هزحادرمج نأ كحل انتن دنع ىرزل املس عرب ههدانع عييرج
 هدد دير جت او )1 ارمطلا بولا نب لم عرب هداملس مسقلا ىلا دنع يور هبب ا عد ارش ترح وسيول: ل هيخزو لبن

 نعى درب ناحرج ىض اك امو يذ هرم قم ىلإولع هنقذش ل رسرد | هيؤد ناكوس ب قلاووط اهنا ىبسح ا غيب ىلع
 لع أص عرب لج بوحك اد ىوؤمل هدر سا ليعمل جاد ىو نوره عب لزم | ج ولاد ةيساثببا

 ليعمل كوبا هيلع ادم د/ق نس لال جرس ىف قدها نسوي نب ةزع ملا ولا دنع ىدر قيد

 عسجلاواو > ضاق يتاجر مديدرل عمت الإ اىسرقلا تأموزنس يجسد راف نال
 لايشت ! سرع امج هنع ىدد أشناىول للا هللاسو من أه رموسوتل ادربع راشد ن ماحب يولع

 باور شوك له اىدارندزحا نودي دوا ع وم ن قعوالف اا ضطمل هي لحم عرسحلا وجا هع يود قإولاو عاخرج

 اي سك اعواد ل, مدنس ناضمر ره ف تامو ل طق دب جاو ذهن ىدع يد راى رع مسن رو نع
 ةىت ةغلل ا تهرايملاعرنم انؤيشروباسنب كم جالا شذوأسب د هرسوت سدصاوس وقل هربت
 المصايد ىوسنلا بودل يدوم دب دححا عب هدد ب دسصمسقلا !ادوبأسنب حمس ممل الهامش ةيقطديدس
 لا ومين ادم باروثعو فلا دعدح ام /عوتلا صدع منسف برع بدأ
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 يابو لع نس بحر فر عجب ىف ةتسحراد اهي لد اميري هرب زل هدامهرمم موق داةنزها سيذإيلا

 نيرا نيب نش ا اهب س دطوتمملا ءايل اد ثيل كأم ةروسكل ارارادداعلاد نما ري راوملا

 يور ازا دجال اديك ريل مقاول مهمة جدير يش اوأ عبد ةسدراةلازودور اق ل سنا هذه
 ثيرحلا ال عند دارفس هاشندو هللوم ن اهدي داع يرصاد تازجوم ناكدابربر اتدولا ن اكيد يريراوقل اهل

 توا هتيعصن مني ساو درو اصل :نمعاج عج ولكلا دل خاب مهاب ادي والعقل سيرد الناقد
 ْ 0 قص ذو هئقو حتداصم ةنس دل ئيحاهمالا ةدايدل اير نسم امتسل يريم ركس اهل

 للا فرع نب نمهلالع ايا مس هدوث ام تاماركو قسومدشسدارخلا هلو طعولا قي طويق وسلا ا سلوفاع مالك !د

 ف هدرسو ناكد قوس ف ناك هدونصحر ول ىلإ قلخ قط ناك إي ؤ د ير شلربص) نيد نير هيج نعت دد

للعلا رعد نم ثهرش | ءامسلا د اتت هسا تعول انللوتند اه. ويش دهلا .رالتو ةحلر هيجل مو اك
 | 

 . .اوريجوشل اكد و ةئس دويل ةلبلرتجلا تاحكنرصقد هيلا يعسل انناخاد انبات مديل لكتت

 نقدوزكأد ملا موبوك هم دودو امة سانلا لازمة داسن انا ننس وخزويهيطعارنص يزل ,عجل
 نم هرارقلاب اوما هايد مسح ا ردم نترك ان هدا لب نيدسوباو كوين وشن ابشع رم دلال نفد

 دخت راولا عه حاول ةناوعاباد بز نيداج سس تميم هاك انو د وذ ناكطدالة رك مالها
 ”نميح نب نتا دسد ناطقلا ل يعس نيىكو ناماس نهم ورشب نب مشع ةىئيع نب ريذسو را اخي ماندو

 انااا ماحونا واع وياه ىف (حينادو ادوباو ىئاغصلا قب نربي يسشرسلا هم ادقولا هنغيدر ترو
 يق دال لتي يزاورملا أيس نب دان اكد مد ىل دولي وب او ىوقنما مشل ولاد هيلا نيوحاد

 يا . هرم 53 - , 5 2 ٠

 نضل وداخل نرجوا سون !لاع هريغو دربعم نوح د عنو هرار5 رصو >ادخم ىريراوقل اقم, درس غم تيارررم
 77 ايزهذح تورس ينس لاى د3 قد هنس نوعان ثيزحيراع ااده1تارامورهشاو ىرهالا ره 3

 دعت للا هددا عاب اعرق امد ىل خلاق كن هدد عضم تل مانمل اف ىربر تلا عيب هد اربع تا ام

 يايا لاح: ىلع مها اكان يلع اممدق اذ اى ايزل قحبه ونجحا تنا برأ, تلال
 زب هلم وس طايح رب ن اكمل هز نم ىر_ ايزل !ىرميلا نب يسيف بد ىكو ار يعمد اترك تشكك

 شا مصاعيجاودانب كي درع ىدرمداهنع جز نمنامعٌقامشنال يسن زضر امام درت نكون اميضصاو

 نمااعق قد واول ديرشتد جابت عرس اوه ةعاجئراضن العريسقلاال لسا ةنع 00

 يل تنل نسكن ىني نسحلازهس دا ةيتشلا لهي دوما أعجب دقن هلأ ةيإا تيما ةلمهلا
 دعؤقلاد هرم نبيك حر ثربو جتارباد هرل هاو ه_.ةدولا هلك ىدد حمل ارامل نتيدرب قصمل اعد نم

 كلر ىدكو دو ادى هيو اياد هيشلا مسقلا ماوس ادب قم هنأ اعرمو |ملاس رلاعارمن زد ناد 5 امرها

 3 | اطوم قيما مسغلاوداو قلل ىنرو لالملار ثوبا يوب دع نبت لونج درج ادرعاصعو

 >4 جرس ل نامويتي لتس لاك ذر ردد لدا .ة26 ابو وصرع درس فاما ترن عكر ارنا

 تراحيب ثازاتدرعم نبا ناهد ىدبو ع رعب ديال ساق نرحل اوه درج سارتر الفي لرب عرششم

 فعل ةيسذلاه.سرافلااهخاؤو ند >اعدبدوم الاد ناقل ا) ( وأ | لمس انف منعم

 اب ةيلدكو سى رولا رب ني ذب رح نب نصح: ب وعم رن ةبعع نب ثييوع وهدا اوفلا نيوعوشد
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 ءالع سرح هونوهد ىرعتسملا أد ىلا بوبا نب نسا نشرب عب هدد دبع نونو د سا عرس دابا زيد

 كب اغا و كلن لس ةروقلا ىز يف تو اب ركزوو له نع يدر يذل اراده سد ىلإ نع يدرب ةرطختل وسار عم نل

 "هيدر نسل, ماما ىلات امد تشءاضقرلعاكقشلا ىرطتلا ودم ند ايدج هير دن
بلد الع وسلا لتبرد ممالا بوفعت خي نجم رشيدي [نامز تايم اتصل اياضقلاىلع ناو ىنمالعلا|

 ال

 المرج عئرلن م ناد يراوح نيرعن ني لحس خلاب قلخ ب نص ل دب ىلع ىلا نغم دره ورع ا
 أهّس ناكرمتلا ءلموابو عداسإ> ورش نب عاود شل احلا هدد اربع يدمي هيدي طعجفإ او فريعلا

 نسور هؤيح تامل او اهل ىزمؤتسا ١ ديت دي مح ابهلا ولا رع ىور معن ؛«رؤيش يلا رذس ان رمباواشأسدا

 نادل اجيد أيل قال مول ليغ )هل روم بيس ن اكو سرا /ار لس رجالا دره نم نولح تال نائلْس

 + ىلا وو ذاق رونغلا عوف لع عرب سم نيزجتركواو هلعز و احئاد هددا هز ترسل ا مود ةروصت أنو نيل مرلزتع او

 ًامامبلا بتذ نادسلا ةرطنق لزم تن اكدرضفلاو جم لصنازهد | عن داؤضس ابط قعر اكام جلجف ىدايملا نب

 نيؤس مما سلم هدأ عسل ريوس بوق هن أكد ثرحلا عيرشل اهيا اد اينولا نع رذشل اد عسولادو شالا هني

 بويط) ا بولي واو ث لح تح ا نادل ن ادا ولات ىق اهنمن اهرمد ع صس مهح اكصوف كسنالمؤل ىزنلا

 مام رك ىلا ىل؛اموي تربع ادت نهج يونا نع ىرل لا ردح كحد: أتيالا تلدمونىثس زف هليس ناعرذ

 لاق رملا نبل ادت اكاذ ١ تندم ل : عر دخب لع تقولا له كل ن اكان !ىفلاقمر أجل !تنغلو

 ه لازنراهز اند ١ نيا مهو ازداد تاتا تلم زئنملا نتي أبو ىلس عش اعد ىيند

 هانم !لللع يدب عيب ال ارم ىرقلشلا لت عرج ان عب نير مرح مساره. ثاعستول سل هدم رارملا أ

 ه تكا يول اول غسل | القلاف ىداقتل اناددحبط سيول انكر اتهناجاعص يدرب
 لئن نبا وهدم | نبع هيبدكى لكي ارجل ساوهدو نو 'ةسشملا لهم ةمرطم ىزخيا دي تم اشد نيو قلا نب
 سلا تعدد كعمل فلا يل وعني يكن يزيعس عنب داع نه ىدي مزال !نياذنطلا ىلا |
 0 ضعي خهوممو غو امداتخيلا ضيا فشق وفل ] لشد ايهم عمس كلا ديف اسال ميج هي دج اعدت ظ

 ضز البعد ةرعش رودي هلع ىلا بوسضشم كولا قؤقنا طم نب ليزي ع ب بح بةفؤعواذشلا
 0 تنايح ن محو ل اق ٍارفعرلا ماسعلا يس اد راشب رحتي ادرس لع يود دايند عب ةساربع نب

 © قامت اب امنت نم طوف ءايلاو نم اننا شعل | ايد جابر هل لاتو جابر بح اصؤلا
 0 ناضج حملا ىنتشلا رج, ب يسجل هدا ديعرب هيلا باتل روهشملاو قيقا ةبسازه

 بيطخلا تب ان حيىلع يده لركوب ارك مترف اهف او نق ىلا ةسسنملا ه لهدو ةروسكل اةدرشملا نول ااهرحا ْ

 دعيت نسحلا ةيبلاتل ابعد اعموب الاقر انكسيطحلا يون | ةذ أح اج نايل ىسح اوف معانا أن ١

 عارم سحل و ١ بل امل ادع نير هشب اوبر سم ايش نع تبكى ام ول ؛|همس !عمرج يسيل نب أي نري بلا
 ف 1 ىردج عرى او . وصرف ارح اى ادري ١تلسعلا عرب نم يسن اكقيدولا عنو ناس ىلا نحر نقش أ

 بشي داع انتع تولع د ثرح هرفل ىلإ عب ديفإ ن نشم دب هس اولا يروموإ رعبع مسوانخحبتتسال
 0 كريب زو (نازلا اهيزحاو دداوناداهلهلا وز اوعلاو اولاو فاقلابا

 يحل اكورعم عبد انف شوب هيديعسوبا (ركؤ عم نكس د انزله ١ عرم ىدااوهلإ معجب نب



 كل امانا ضال ضد تلا ريعي) نبىموم نحل لولا نينا مد عير ضم فؤنح بج
 فزونعلار ارملا ثول عيرفمح نيدجتو نا درملا قاونق نموه ةمج الأ هع يدم ةرزجنيى حمس جوملا نب
 دنقلا دبر هبا دواح عب فخ رسح اولاو تي نخر بوب ٠مل هنع كدد ىنرفلا ورع نيرلا يضر ثدح
 اصعربام ىوبلاو فري مهي هتعيدر |هرطعو كيللا تاكل اصاب أهميرمولا ثيزرعس هييسّولا

 لبن نيريعس عرم أيا ىلا نم مدا عمرك لاوه ذل وح ا ىزعتل ملا ليزي نيدداد يوي طعجولاو ءزاو
 ايل هيركواو م نا زتس بجو تامددع اه ب ىبد ذل أكد اي سقل نعد اجيد
 دست يضع يدرب ىزينتلا نجمارب طح او ىلزملا لج يمر ذه يدم ىرقبل ينعي اذع !ذع يدرب فمن لا
 لا عيروصنم نع ىدير ارحل ىرخةل زيه ٠ع ماوعلا نيدجتددج رسل ماكع تعا دد باسح نع
 نب كررل عرار بج كيوي ا وىنم (لا لس اهي نمت اد ما ادد |ليعولا دنع در أمهر وسوي نب مر سد جازم

 د: اسوبتوولذحلا ماس نرطعج دييدص اع يدم هيرو نبدا سدح نلعب دكر م طفلا زمس
 لا هنعيدر ىزرالراسح حرروترع درب ىرحشلا سد ايلا ليعيدجت هس بولا هير وعس اوناد نزح

 كي وربقرعورب حسه عم كره ةلار اوصل نكمل !يسويلولا عيبنسمأل اعيزجت بيز حج هدد اليعيولاو كتل:

 لع نع يور لج ذ يزهس نعثدح كرجتلا يش هبيبوصح دج نيد رص ئاو ماا |نيمشلا ولا
 راع هيد يعس ورب ناهعد ثرحلا ير دبش راكد دس ال ١ىرانتلا جرم دبع اس يدخر يوب او قس
 نطيل ميث بدع عيدي سكود هرم سس اولا هنعيدد و نالعن [ وسما يوي زعشدس ىلا د واد
 217 بالكل اديوسونل |ريبع نب فيج !عرع ثرح لئذ احلا وغلا ىلإ عبر ريان ١ نكس زل هيف أكو نينه انس

 تدر يدم ! عيب رسحلولا دنع يدد ىئركلا لول هبدجتد بت لدرشل يكس اىلإو وخلا نعس عببدجتد
 كونو ظفايلا دساربعودا رك ا اهذل اهمد ب عرسملا هير عرسلاولاد يرق |رععبنجسا عبي ساو د
 يدر هرثعو هدرع نب هه اربع نعد كفل ملا جلس برعل يىبوم نإركولاو "6 نس تاس
 ا اوبشل اج اثلاجوسمل !لحلإ نايلس عيب ةرئيحد هدأندارؤبل ىريطلاطعتج ثكر جد دلا# ندهن دنع

 م قاوسلا ىرعنذل داش يبت عيسجلااعجت رعنم ةعاجأ ينم ثدح ةرنفلارس ااه ينروباسي
 ينبح !عي دس انبعرجتولاو ىروب أل اظفاحلا ولون امنع يدر ثعسول عيد جادى حب نوت ححيرولاسب

 بيىوباسبلا طاح اواكول الع يود مزز رخزنالا اياد ّرنب بعص ادبعد يك ثيرهن مس كانتا ذم نب
 "لم | سحلاوناو اننا واحلا ول | شعياهد ىكك عبيده همس كمن كروب اجلإرع يدش انضريتاد شرا

 ؟رودل ا شلاولا ةأتسنالادنعيدم جرس ؛تاعتا نب ديس ابحناو نعى در وهازاىرتلا ناز رعت

 يالا ايدو حما سمة قدا ثلاثا بحل دب هادبع اوفا مضاجعة امد
 اميزبحر ونبي اهم فحل رزع نص ادركل لاق لعلام انمي اجار جديد رم اهتيذ ةطنفلا

 | ادد اعجبت نودي ةرععلارس ايدربوعل انو ىزنسل اساسا الات كرمتارشمحلا 0

 ارك فاو صاع تيدرع ماع ف .وعجرم تكد سوو ةيسسنف ماحلا هدد١ تيب اجاح جرحزةلا يزهس
 > اصيل اقنا لنرل ادم انج يدم اهساربخيبلاهيددالارهترلؤألا مثهلاولاو ةمصكلاحاصيذجمل اريمتب

 ريق ثول تبسم ا مويداججانرجت امد ةيزخ نحل دخولا نطرو اسدنو ثرح عرب حريسه ام اع
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 ظ
| 
| 
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 ا

 ا
 ا



 لبلولا يدل اخ ناك عير لنج مث ىل هن اهي للي اكس يا »ارش او دنح هنا اهي ليل تب يرق اذ
 يع | ةتحلا نمل ىلا عي بدم اهيبلا بوشنمل اى ايلا فرست اب اهيل لاب لقد حارجلا نب لمعى بح نص اهيناع

 هشيم ناصع ي ذوب نيعس هرب ليزيد ىبعا يود يم رعى فرب مد كس ثق دق شن نم ى زال

 اذ ين عس نب ليزيد نيب أنب ىموم نك دررمم لكس ينقع ا عيضزتر لا دل ير رعمه

 در هيسادرعى درب فريقلاو لل ب يريد ومس عي ماش نعي دبونل ىةد اع يور ن )ومع

 دال اف عير ندهن زيه مس ني الغل اخ ١ رند واسال زيه ةرثوحورمس نب اش هنشيدر

 هالاو ةسطنح ىف تاباكح هنعوتكت ءامردل اها فسر يوسوحر ناهدروك نب تانرلرممربما ناكر شوب
 ةيشاتمفسو ليشمل يفر لالخ علا ىفهنركذد عر ةوع عسقلان هر نب ماكو ظ

 عوسح باور اوةياظخلا امد سوس نم هش افرتم انييطق>لسزمإراش هناكو يح! ندةؤ تاشولا

 متو ذرايصو اهزنتو عانت اطلسلا نايشعي نحت ناكويسايملا ةلاورل اوس موزيلا وتضر املا 0
 لكدل رع لذ هب هومصو د لسررا رصف ةلمابل | اعطت ن اكو رمز رمطنو نوصل بل اكد

 كك تعاند | لاحلا تدسنذمت هز بملل و دنيدار ناك ربل اروبفسو هند ةليارف تيلقطو مس
 ةشيبو هسا ارل ل صن هل !ىلا ةوعبد هرزيسل هيلا بيكذ ىف ايقلل أمي ناكتنامدرقيطتلا

 بدج ناو لن لغو رسح م لربع ثادق كاع نب كل اداه هح تلمع بخ همك انا هيا يكف
 ةيركادصد أم ةيرنحو مهلايس مسانلا توب. د شلو هس لوقا تلاد كيلع عفن بما دع كينااذلا ْ

 عار] انف بوقسد درشسن ماهل ! ال تل :ىفا علل قو ب اسال برقا ةدرمل اذ اد اعطاوت ترقن كفي ارقد اذا ا

 مون اق هيلع مرق الذ يف لنص غشا بوما شكو ل هزس بوه نايا با تكا ورتئمر ايةنيعتص
 انيك ا نانا تحفرن يمول زباب ىبانلا هل اق يرض نان دان ةئليمث قت اس كلا ةدؤتلا ٍ

 ئدالث رس اوبس طسنن الو ليه اهل م لاه دعم حت امانا والضن مانعس 2 زمر جلاس اواع

 لبو هبل تالصرصوقاوسل اي يف اسنيم -ولط :ءاطعلااب كرمز اناس ام اعس> يا انس دالو كانالأ
 0 كوة ! نيمو ةدرشملا زم ثونلاو نياكي يي رسدشلا| عميل عماوكياو مشتمل سدب ٠

 م رت انتشد لجو مالا دالي د حا بلح نم دس و ةريطس سوير دق لا تيسسلا لسمو اعيزا
 يرو مويا عنم مهلا وهن ٠ ةعاج مزه حط اهتم برق قوم بلحم ىدزط تذد خلل تنفجرم ظ

 عهيعملا سس عيدي وسان سويد اخنالا متاعب هجا نوع ديب فال ىردقل وللا حمزة
 نيغىورب نيرنخ زا مرم ىردقل لحلو دبع نب دارحد يف اهسمالا ىرذملا نيركف ا دنع ىدد |مرطو
 لوح يوعز هذ نعول كلاس احيا بالامر اععب ماقسم دنع يدر نات سزل» نيدل اخد بحي كامن

 دع ىددرباش ثيداح ا يديم لاقف نقل دبع يداحنغ كذال معز ل١ لسسدلاة.طيعنم تيرخل

 0 اهيا ىدليهل :ءاطنا نار نول نوكسد فليت ميكو )ماع ءاشسد اسس ب ديلا
 لضطلا وب امان وولمك دالسب مقاوم ةرعهلاددورعلل رضارملاو عرط انقل سو ةرطتشلارتبسلا نهد ايلا

 دلذنره امرم عنبر تاول الح ادارفس لحمد ناكر قانق نس ىد ارذمل ا يرتشلا نيحلا بيس ايش

 نب هدد | لبعو ىولاو ةىيحكو مانع ىدر هدا بوكو ةلس عب ليعس دعم < لدستر ثاسم عرخت 3



 يول زمولاول ارمي مع يدر :داريمت ىلالدم رت نيب ربع يدرب ىرمما |ىرسملا سليل جاد لول ارنع ىدر

 لور اهزذلغل (عبوهك تعد دول ناولس عرب بحاح رضاك لع ىلوم واق ىلسس فوبشم رشح اج عربتمل ان
 ل اقل موك تنس ويح يذ ف ل ثرحل رون يري ممزع ا نع دوفطلا نعي مودا
 راس ارجل مساوهو ونيف ىلا ةسنسل هزه ءادل اهيا ىف تاكأسلا تالا اهي لجرملا«أبناد ثاضنأ خب
 م احم رم ةراكو ىف اشنإرسارمد | ينك همنا ليخرج ااا نك تدك !كمس نيو نشل ايد انتم نب هدد ادبع نم

 لو لسوملاءاملا ينك ةةزشمل نينا قو دجانل ان ب هد أدور اهلاهلا عييليلول اولا هنع يود هلم اهيل ! 9

 بله رششلا ل اف نيرريسحلا عبادي محل عر ايل ىوم د ومما درعسبو يبل ىل بشل ام ميل اواطلا أهيذا
 اع ييريسحلاو ىونمل ارد أب نم ادده عاب عسحس ١ ديره وجل اديعسس عب مطر ويس فق داخل زعم
 لل نب لعوب اد وجو ادماس بيىسبع هش نبذه ىدد فذ رالا ناسح يريثو قددزل ا مهنا هي سرقجد

 يرتب يلو ياني ؤصو تامو نش هاد نامول اولوف يدق بويعدولشملائك برع ايرجد ©
 ىلسلا ربل وس نوال رم عئكسوععم لشق ا ىلا شمل انهم زبهل !لادل اها قو هنؤنلا نوتكسو ذم اهنا

 - يرتتلا ىرمالا علمتم نب ثار عنب هدد ايش نييدبتارب كلا اربهمسفل اوي موس جوج ةنرشنا اذه رهتش ١

 ولولا نالس ثيرع ا سداد | روش زم ناك ثان سا ىلعيريسحلا ىلا ا ظعارلا ترف
 .٠ تاق هلل ابدا دب ينعرض نيؤشفنا ب دجساو اطقلا دايز زمسس اباد تاقتسدل ارتب
 كرا سيسحلا عب نرخد كزيملارج | هيب يعدد مك ىريلك |مهبرب اربد اعلا اباه وطافنا نس ا هيبرت هر

 طظفاحلا رب ا هن نايلس درمسمول اد اطف اهلي ل تباثوري يلع هييدج اكول اهنعيدم وفات ايلا سعد
 فاو يد ارخملا يسهل اربز يرو عرنوغمملاومل اهب اواظف الا جهيسل ا عرمسحلا نيدص ركوب او إ اهم“
 احرص باكا معن اهاظذ اهلي ركنا 0 يردي ناو برا يو سابا نضام 0

 85 4 2س: لاوس هرل م ناكر اهيسبعي ةدامثدلا كزررط اخ هدا لشعب نق سمس اكو ىل اصادت

 يمول لب ىضوأ ع ام ىك ابلاط ىلا ندح ىلا مك املا ةربم فدو اهنربط نعال ةتسزحيا جيب درس يف

 ترناهيكدن اهي جوسي نضل | ترقيعرملا دان اال نازف ارا ناسف هيلع د
 نلثو عوسبدرلقلا ىلا ةرشلا دهم نون ا هنزطاؤ دوش اب اهبل وم :طيتقممل وايل  عروكسد لمه الاى اركو

 هسسح عب نمت رب هند | ليش انتر يوصر وصسرلا ناعوت اهم اعاهدد اد يس اوت دارو |رسيت قرق رم املا

 يلاصناورمو يلا زها انس درع ناكل ا.د جيران قوت فلس اربع[ دك ذ يسون رعنمح نبا

 انا اقم ناكأذ ا تاراعل الدم احلا ىف نيكل ازكي مر ا(وداهإل اوداخال جلا. مفلا ريل ىف نمنع الا

 راب اد بلاط ىلا يدير انما ابادوتوبل ا معيربا نيج وعد اريع اا عمس مالصو رصد موف رهف باع اء

 سلوان اةنركسو تقلب ارتشلا» هكرس لمجد لد نيودر اتفق مق طول ىدجاد 5

 ١ او اهياسع وون نتدلا ىلا سستم دس مالل اعنا دةددرملارخاءاملا هدوكس هله الازلا

 ىلا دنفيدداعر سر اورعيدب انيشم هنموهضي ا ميلع ءاةياعالذ ام ايم !تاكن >0, مالمجناو

 كيتا وضم نيت وزسس يدعم
 اح ىلع ةرلم ىلا يشل اهزهم اهمرح ايف هدونلاو يش اياه رم ”طوفلملا و اينو دار ارركر ةلممصمل ؛عريسما
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 لاس بال انك : مك ىر الار هشتس | قلا لمس ني سدا نبع عرب بوقسو ىلاعسلا لوط برو

 ذادثنالو سابع عنا رعره منع ثبلنتوفلا داود اقرا. يلو وسع هيرنو ياي دفا اعلا يدج
 ايدو نك ماضل طملاب ا ىدح يح ءانكم نجد اطلس ارزور اصّوتلابع نيىلع نير هاطوباديعلا
 ىمذل ممشإرلو موق دسلا نلخ نا تومسرمعملا لول كيس ايدو اسك تناكق قرعس ايولب هب ىززلا مهر ارز جيم

0 1 
 عزيس رجم ىثون نحاول اةنسلا نعيابناك كد لوجر ا هيحررسرهاطوب :ذاتساكتنافسزو

 يطو ذك نفد ملام جانا نيونلاديصارتهدحزيدناد اهب ف سود اولا ىسدم يول دهشم
9 

 نونلاو تياملا_باب هبوقلا بوتس هلع ىو روس وتولد لع نياولع نام ةيطع

 ةسشلا لمد روهسمل او كسلاوهدزشلا يلي نمل ةيسلا شد جميل نارا اهيطإؤد نيئلاو ناقلا مدانعلا 0
 ةىلطعد انشاوزب وطرد امون ايف | رون اهنع ىدن هرط لها عىدر قمسلاس اسيد انقلا بببح
 ..لوالأنا نهيسلدى اطل سبع نب مسشلا دنع ىدر ة دانك نغئذرب نمسا رسسءرتو اريعنمدئفظو دانا

 داو ن املس نيرقوحوسملا ني رعس نعورب ذولا كس نايس نمر لجو اد اهل باع ايوا دبع ايزشف ظ
 ننس ودير ينك نقلا باهردابع عير دلا هذا نمل برج يرط هنغىدن مريد ديان |
 ا ةنس تامعت ن او عيرلا كنس او عاريا نحس ١ نب ندرس دنع ئدم مرد مارك فسد دريل ْ
 نين نمىدد مالك هلو 4ث ا قلو لير لعروس نم ةيفوصن ارصا يف ل داع مقل لوتس اولا مستر ا بيع عبو ْ

 نياك اىلاوب اه مد نقلا ماحىلا نيدمحاهىسبر اقلادمح) نب هددا نيش هنعىدر ةمالك نم يس جرلحلادوصم نب

 5 -”دانهلا دعبل | املس نبدي نيول نع ةيرحيك لاب ىبجب رعى دمد انهلا تلد انبعاب مهرب او مري د |
 لكل هر نيل دسم هر نا ةدوسك ا« لسجل قايل اهيسيد تلال اعين تاو تاقناؤش 1

 ناهض |. ززحيرسد انزع نم نب اهمال ىرسدانقلا بطلا ىحب يع يدوخ نسخ احن ناهض, |
 يحاولوا هنع ادم يدقزدلا ديزمارء نلحت نيالع نب دجند أمهبص ا عري نب دج رب هس اربع نظم ْ

 نب جر انى ذيسسلا قص ناو ماد اركد ناد تاه قعر ر |نصل | اظفاحلارتو مني ى دعم انا
 ميس يذ رانقلا نما نيل يلع اعدل نشيل نم ةبرفئازدب نيدوهتملاو دوباسبت بالعتيق
 ل ياي وصوت زانت قولا دهثرعسوباد م1 نس رف نادرو ان ل هسا دعب ظ ارو يركدازممس هب هزي جوبا دنع يهد مدولاسنل ياس بزي نب درغ دواس ارعفح ابدا

 : اهزحا د ةلحرملا ءاملا نود دل ديكس تايقارلا رينشل | كأن ٠ نإ ان>/م|ثدح ماع المشلا يب نيلولا م رش انو انقل اولع ب دجا هب معربا نو اسيا أهي ب اتنالاب ديئراو : ىلإ ةيسلا قضي اب اهتم طوتنمل وابل ادم حاف هطسوشمل نونل اديشسد ثان

 هل ىو هرب رلس در الق كأم ين اقيترمتطلا عاقل مب بيز هحجحد يل هيلا هذه دوه اهلل » ْ
 نب بام عب اق فسبد نال لهم ازا دادن يزيعسس هب د عد يع لوول دنع ىد دم رأن رن ا |

 روت هل ل ذم نا اخ هي ىببانب هدد البجن نقد يار سسرسب ةزوطادريو نارعم ناس ماكو لع صو لذ
 نك ايا ىلا رن اع دريل | ما اف ب انك اد 'مز ولا مرمر زا ىتندد نارمع اقم ناكربيض رلو س ىرييفلاو

 ه اند دوب اسير اي نم تحمس ديلا. بد باذن ياعم ئبسمطا نسل نيد |

 0 ٠ مسه دونر ىف !فسنل النازل



 انكم سفونرح ادري ةلط نب بس وذ أررط بيلا م نطو هور ةببسنلا لشعار

 ك2 نس سدذ كاي نل اد ىدزالا ىا زل ازععو سنك نكسب ناو السم علصؤنملا موت ارش جاح

 اهتز كري لا لزم وكم تحد اينو لذ لوقن تدع ايععب ا دنرععدر ةبعتل
 ١ درع ورتقو قمنا نه .رءاولا اهيرطا رج هررجلا رجا عكاسملا ٠مل امه لسن دحوم ماو
 وقل بنل اس نبرمع نب تارا رب أديرلو هرم نس ارانرب ىرد نيجاوس عرب لل امرين خو شند راضتنالا
 يس هدر سرحت ترده اماوءاضإبسمل قيلت ىلا نكرم اردراضن ال :دارع

 ' 1 ماع سوف ىعرإ ذل امور أره عبو زرنا دج نعد رمل ىذورل
 مملادب شئودماعلا حرمته | قس اجل هسا نيكول اد ىل نريعلا!ضعلاولاو ل ولعل ارم ) عيت

 تيد ةعيسلا املاح ورك ناربع ةريسأ هؤاسو نأ.مسدا نيب ةدلب ىصو ةرلسىلا ةيلنل نه ةدوككلا
 نبيل وشما دال ىلا يدجتب قكرلا دبع لات ذو ١/ وس ةنس تعسوب هب حجما نع قي لم اذه
 رااكساسعن عدس درك ناو هيلع مطد جرجا سبح نم هل اس يما ناك ناكل بوك وم ى

 .. ةكازج زب اكل مجرد نرادبع مزق نحب حو عماتو اممترعو 7.اجن ىلع عرج قرا نيم اننا

 ظ ديول كو ا وبعد مهثو قم دهر حالاد هدا دبع ضان م وم ةذط ١ تنمو منبت اهينردحد هركسع
 8 وست شر نسمح وتم ابد قام تنم قمل رديخاملا ىلا لغد ىو ل مأع نيبال ام نب

 ناديك فرفلا ىررح اممسإو هس ا اوفو حرر لحلو قمعن رم بيز ايف رتوس ى :مرزحارلا كدب فتن الذ

 اولتسو عيا ونضنا محرك مورق تعمس اذ وماماو ثيحيب انك بلم رين طوع ةزخ كار
 3 نم أهيل ىلقند أشم ابو وبما تان ونسال وحل اوما ماافتس او أهيلع اوف وتس او يعل ١ تال اسدد

 لَو ةيرذ ماب هرثيل» تيمسو أهي خرصح تيشنو ةرلبل !نءتازعت ميس عسلا ىرقلا تراصدز لاو
 مو يول !تداعفم ترام اع اقل ابن أك اول طادر |.هتخالادذ اجيب الا فدرحلا لمس اوطعتس ادت اريك عد

 3 سلا بهز ١ ىزلاارعمد مكىل اوتتن ابوسوم ىسي ني ةةولكا بعد ارغس ددداريعل ناكل مولا
 عسل اولا ةيسنلا لعين ررهسمل دريت وكر ش حالا مشل هيدا يده تولي ١ ةرقفلا نهركمأمي

 انانأدرباج نعتراح هي ىمكجرع در ؛ يرتدكلرمأء عرب ىأدي يتلا أديب رعس عربددا نبع غب برقي

 06 اربعتير صو يف ازهزلا ل 7 اه سساول نب نت ١ دنع يعن ليت >رترهغعحو ولع ىلإ عرب وو

 ايري ىفوقد لوس نب نحيل >رب تعش ١ع ارح دوبوح ني هه ادبعو (اذسلاربعتب ن الاد ىزعم نب
 ادب لمد دات عي بوم هب ليرملا وراد ويزول ا ىلا بزي رعى در لا نعم عيب تعتس اهاممع سس

 ا رم ايعلاو يزار ريختر عسو مك ىارن الخ مادا تارتلازس لت لرقل ماك مباتكإل

 يثةياددو تحسد عيبروس نيد لون دهيم ادبحا عج ضغلاو دذغا وهدا ما
 امص يرث وسور دبل لرفع ةرم ماناوروت أينما ىرئا عرب صمس حريز ار رعجسلا سنالأ تمتع نع

 قرد هكورمم دق ه !نيوقلا متجر ارب ىسوم نم معربا يويعفس ع وار النرجس فقد

 انيسأبفعهبب دج يبحوبا و دزع تكلا ةهرنوب نيديعسدب ل ا: يلو ىرح ذم جلا يذم
 ةناووددمو اولإ ىرو هو سلا ويش نمد أكد هيبا نعأس ثرحد>انطن لزتوتلا هيرمأنانب



 نئوص املا مقل باني نحس ىلإ ب مشلا ب ؛ نب نيسحملا فلاب: بسس لج وهم او صيش يعد
 ميا دحأولا نيعنيهمأبإ ,اموب اسي مس اراعلاسلاجيربوضحد تارت 3 تا لاص عيتروب اسيئرسس

 يلع ايغايا #دىسر اعل رذ اهل ريع تلتمس ١ سدانسعأي : ايا اربيل ايرسحل اباد ىرششلا

 هاذ مضل عمدت ى سوم ةنس دارطبلال هذا ميو ذاذرلا نإ برع دب لعوشل باد زس وهيا نسل

 0 اق مي دالو كناكدروب اسيزيدنع نينكذإ ثمل نم ثرعن ١١ لاتمت نإ وزب المت حج رص ا وسو نم ءازحإ
 5 دسم هذال ءاطلااعزطاؤد ةةثم لاه داهؤشاط مقل وعسةتسو هش ا أس

 ا!رهرل اهيا أءاورشياع نب لون ةدد ا ليبع ممسس د انذللعنذ سلم | مل يم حر يكب اسر يطع عينات 1

 ل” ىداذل ارم نيس اهنارتع يدر مسيو ىعل ادرار دو ادد يزال التت عبس قيججد لدن نا جولد

 تءط أقل اسع نرتب لغز اولاد مرجو ناس بحر ول تاحتم ايدو هسا اتكرر

 دسم ومس هارد فال فاجر ىدعن هدهد يدم ذباب بريا يدوخ ثديها

 9 و را راول اأهنج ! يفد لهل «اطنإمكو ميلاد اراقب ه«قغطامملا ايذ نهر
 تن سد اريتز كه عم يرطارقلا نازح بزوج باري ريح او اديشلا نفر اهرطبقلا رج هد

 دمع ريس اا هتعىدب بلاط ىف يوك جيسحلا عرذلا دم الإ | جرهلاةكرمج | كنها نع

 9 ةلسممل اطيز ملم ياقا و اطيعلإ د الذ احلاؤطشرارل لع عر لع سهل اونامزعطلا عرب

 ثنارجت يزوج بارك, ربسكنب:ةيشلا ذعيرنش ادريقلا عيد طاقنالاوشلاءلفوااهاذد
 سرنا عم ايبمط او بوما درب حم م حاط رق ىلا ةسيسلاو ليل ةليعملا راطلااهرط ا. د ءار مفاد ملل هيرو

 0 اكول ,موع دنيا قون ددثم مس و ث لس يل ول سل ىزالا أعل نيا دبلا ةسسشن يملا و
 مرهف نسا ىرتل ريم )نب هدد ١ ليع عيب هدج ولولا شد غلا ةيستلا نقود ءارلا أد حاد محاد املاوشنا
 :34تز هيلعد ىارخلا قانونا نبع تراكم اكو أيا بي الا يمنة ثرهدو ترمس مل ادووسم ايمن ايكومرسا

 هن أيوو ري امر أدوريهسلا) دو لحوم الو تن أكد ىرسو ىلذ كرولا هيلع 5ىدحا اشو هم تمس

 ي لبعيد هي !نال ازد تملا ىلا ئلحر فن شو المو قب دنس

 ىلا ةيشملاوراحل قارن تاب ام زغير نب كلامي نهم تينا 2 تاو ممنييرالا»

 0 قي ةيب م رلاا تسلا هع ها تحزم رار مل ؛هرولسو ناو هرقل قام >اكوا

 نم تلام دلي درب يعم يول ل نعبد لبس دب جان ايدول هدم خاب امخو مادا ضأ يب
 هراجل عوهد ا منذنس ه4 قربا هتمو اطط سدح د هبط ناو نلعب جلمود دعس عرب ثيل اهلا

 بحاص ىوذللاربر ل اهب |.رسمل ايها هك ا لكم ةردسلا لوول! بوسدرمط ىزؤل اوى دام | لاس نييرجت ةلعاك هد

 5 يب ور ىف عد »زم اعذار دمع مست اك تال هير

 نيعسول اهل ١ الا نيس عب هلع > ل لبعب سرب حسم اين ممر افحلاد يلا نسزعاج امن عارم

 دولا هركذو وللا نشرب اههرلتو اوى ريل فرجا نيسفن نى: عدد فر ملإرعم مر مران سوانا

 ايكرعم ا ىثب !سحللولا] اند ىلا ٠ رعسملا اكل جت كاك ورق لهلارمح مراتخ ,لولورب ليرعتس ١
 8 أهّاذ قو دكا ءالاو ةررصقل محلا فاو يمفلا| صم يتم يرن ضير ْ

 ا
 ١

 ا



 ابا نوعا لا الا بديا نيد نب دايلس مشلاوب هنعيدد جيم يدرب 60
 مقلب جرا ديعابب ن اع نب هه»ا معو قدلا انيس لذ اوف انرط قاري نهد مل نيل اهطاؤد
 لئملا يلا درع دحإرقمأبساجمالضاف راكد ا وةنس لنقرمزخد رول ةرطس يوهم لا ةولعنا دم نب
 نيثلااهزطا ند ةلمسلازارلا يو ندلا نعم مالا تاناؤش وو لثلقلا دمتم
 ءاها فندم الكارب ليقلا را تعد لس در زل اهلل ان رسضي ىرتزم ةيرقيلارسسسلا دهم هج ا
 اهذازإب واول اه نمل دوش مسا مقر ناهنا فجل فلا نساهم اهاززةرقدثسودانع

 «دامالا و زخم (ذلع ةريكسرف ميرلفلاداريؤم اطوطن تيارا زلط تولقلاى ا ةسنبلا لم ءاحي اهلا
 و لمعلا, احلاهضاقلاش قواد ىرخا رو ىماورب خؤ تا !اطخارمج يرعد "هد ادعت نا

 كيلا جما نانتممد من اجوانب الان واق وبحب ولازم ئاس ىلا نب جزل اداري دسسلاو محلا
 رخال يمر وهل | لوجوعح ينال اعنا اق دنس يدر باطلا برع نع ىديتالادملا
 يل لها م رمركفلا هيراد نب شيما يرد ّس )ومو ة/ولكملا ةسنلا هه ريانا اهيا د ةرسملاوالاو

 -. هدلب نس رعس م اركذد امنا يجبرك يدك مح اولا تو در ةذ ملا لحتنب ىيع امسانع ىدرب بيطخلا
 ىشو نلف |يذ سؤئلاملا ىلا هنا »لسد ةلمهل !بسل 0

 كورلا أنزر حلك نب بوقيدطسوب ولا قنا هزعدوملاوينييفسلا ىف وكي ذل بغاز هرماذ يح
 | "يراهم الا ددح نبرع هب دو ننبلا نلغب تااونعلا مص اع انا يس قورل ارضا نم ىسولخل|ب تمور ٌ

 مب يرحل ليلع نبع رسحلاو اين ىلا ىلإ بركن دذعىدد مرد امنم نب جاخت سد زغب ناو د
 ناب اشف ىو اطئاضوف طف اه ن اكن ضنددد اد ىلا عيركولاددغ اصنرب/ي كرت طم ايدك

 و لسس عب يرقعل لطسولول اهنيفحو 1 ا/ تنس ىف قالا ىدانىف يبه ت ايودانؤد ثزحد اهيل 1

 ْ لغو اسد ةداجو د سين ىلا هدح ب امكنعدادخب ن صرصتالا ىرعل ىسولعن ا دا( نزرت عسا نب برقس

 نكي بوؤيلانب دوس سمح اول ا هام او نريدخاش عييرمذحوب ا.د د راع (عيومول نمل نارلع يندم
 اردد كزحلا نب مشيرا عيدي سولا دنع ىدر هداردورممب ث لح هبا نع ىورومولقلا, تعورملا دان نب

 ايس هدد السرب تلتط مولا ىف عاصوب تاي احلا ني ىلععرب نيعس ىلات درسا اجه رهكدزم ميس

 اوال | التنحاب ىدرلملاة نمر ا ٌبرحلا ارب كلىسولقلا 0

 طبقا هب |رضدوفلا عيووا ةسنلا دن ةلهل؛راول اص | ماب رغتو تاتا وفن حاملا

 لاقت يدص وق ردح هير طنا ان دحام رشم هذه وغلا. جهاد
 ْ هول هن ىواوطلا ىلعن بى ارك ربا هلم ومس ؟دداين بيروت نشىدررهبزش | مرم ض اوبملا وم ماعلا

 أ 0 ابااعز اد وهلا عرب اخو مبارياته خيو شن انقلب «رس نس نايس قدتد
 ١ مد" لمس نب نكتب هدد اربع ب هت زيزو دبع بيلول) ىاد ارح زعم مس اوهدو يونس اي ةمسل | هدنح

 | الددو لهلاد كن زارل نبع خكري دل !مكيرابو عب هنكئدد ةيرش ان عراب فريد ارذدزه اع ىو |هقلا

 . ايم وم نهناف قوثو ناش ىرهج عرس ااعوب ا نع يدد نإ د ىومم ب دحأ رملنع نولد عاشرلا

 )1 سلايل نبسنملا لص ةلممل داسن اسياد ملاهي شنوا فوض [ىيفل | سونتشم
 أ
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 ا افساكل ا | ةدغدو نلالا ردح هير اشو ىلإ ١١ هحئرمالأ ايجاد سامو نيسلعت ل نا ليطش

 ١ . هسا ديه أيا رمسد اهخريل اراب كب ؤاص وشر ياس نب لمح نمسح عرب لت لس ليكي وللا نر اكل منغدش د
 « اهات ام نم تزبسرمل روم تتركي اند اههنرطو بريا حسبما 3 ةريؤعرسفل اباوواعتلا ةفط تيرحا» 1

 0 لدول ةشل اهلل فاننا اهيخا دءافلاو تينلا مشوا فل | ارم وتو وعد بنس ىف يقول اء قاع املا

 داكن العا نمو يكل ذقن نس نزف بري نلا دبع ب اهدي نيرلا تر انيعواجل سلعنو
 اود بريس * نب كل اهيزكرمم رابدوماشلأ: مب تنحف انا“ لارج ثيرهلل نسا خش اذ اع
 00 انشد برها لإ جيش انطن دبه يرجو يشل ددادهفاعتاع ايد ايسد ةهسرحاي
 3( يضد يورلا لح يري ادى اسلاعركو اعيع ىلاو ”وح نب الصد ةرخشيولا يدمج أب ىلا ىلا يروم
 اعطال دعنا شن اناباعارجلاد اهلشم روعة ايو كب دحل» باع هيلع تح ءار”للموا دقب امن عرب سوم غلا

 ا مدرثومّسبرتد هرغ ويصح املا هل ايسالت> ادسع ال ؛4ي؛ انفاس ناد قت يش مترو دفعت :

 ةدعمم# تيك اطلسملا عبو اه: اسيلع هتماد طيب ابي !|ئاو زج ضال ىلا اهل ابن قي تلاد بيانا اند نسحاإ
 ب دمعي ةرسملا لد مهبل اريل ىنكساطلا ت د امقدواىلر بالطور اند 7 ا سايل انس عاارلان يأ ظ

 يظنون يوتا طز لسرلا طلخ هب «ىورهتل اهب مي رم“ 1م دارهم حبل تبلل عاود هذا كلذ براس ظ

 ا أم لات ديلكز هد امل ءراهلسمل دوندمسا تل اسبلت تشان |

 : اهئازع اريعدشي رمل اقتيحلا اوططم هز هيدي هداك رسم دوو هياونطم) كلاطلس عز رشح ْ)
 طي سح فز عبح و باهيس و الهوم دس نانا كاطلد , هلال فرارسن م انك عوم تا ثفل لا لميت اما دميدجف لزب

 ننائادعل الافرع اجرملع مننما ىزل ١ يتسلل تفز مجرم عرع نأ ينس الش عرف نورت ايات اتينا ا ظ

 هاج يزل اورح |ةيكهرثح أذ رلاس نعدإ اسومح ا.ضايرمأت توج ا رسولسل 5 نم داناوعز اقل شأد ْ

 ١ مي نادي اسو هفرشزاحز نايكي 0
 9 ماد بيكر تاشوتج“ قل |: م امهلاو تفاقفلا ته عم أب ْ

 م هلم درمم ني.أعيلا مزلقلا ب ا

 تر وعم نبهان نسوبار ديف هسا يعد اذعربا نم وهاؤع هس ذعاجانم جزيمم دا نكد ا

 نكس كم يرلبعلا ىب زن ١١ ناس فزد برص نو !نايهيلابضرمم تظن“ مزامشا سوك ىدب نيعل املس

 تت قبل رك تمرر كل زل نكرلو ثرعس م1 ةنسل وحيا بيبر عش اهب ىفونوممزكرمارن (زللا |
 5 مراتناب ناكؤمم مرقه ةكم مانا رهن ىنافنام رينا يديدلاد ابعت تاقثحا 0
 الطور مهوب انرلب ييعس نعى در نييامو يم دنسمو نانو تنال نقلا ثنا رح دبا 0
 نى وهرتع ىدز هذبع نب نك ثد اطملادوامدالسع بتم ايزي اهرلاغويتفاطعو بيس داق ١ ا

 بياقرعو زق تدق مزل كسب ناكر اجو نازاق كرش [كفادع ىندعارعيتنانبثزعس |
 (فإ عرب ثمس رول عزت ليو (ن انى ا يندر يون ب كت ادع هدد ١ببعولاو بسس اجؤ سلا هلي شمر شل | لل

 دك, هربدجيريخ اول ازع ىير ىرلتسا ياو كيري بدلا ن دج رعى هراتفاشقلا فو فزدشلاعراشع
 طا ىلا وكىدي ىنم اهنا رسب اوفاذ س كر نامل وجاد منع أب مده اهقددعفاربصلا
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 ْ | ةينتو داوود هولا ترزح ئر اطار لص فله ر رع اويل انا: هو ,.ي طش برابت بلا

 يدا نراو سرق امتحن نم ةنكأسلا» اسهاد قوت كهل را نفاذ رضعل |ءاطلاو
 يرغول هزحاوهس ,ر هيلع هنن ا يصعب الرسل ةرق در طقلا لي ل نزلا مي صم لزوم دزد عم رطل

 س اعوام هل ىرمملا فعلا وسن مس دروع لم دؤضشا | ليزي عك 1 هدد فمر وطفل اةيسرنب سلاعورمع

 الا م يوب بواد نم مدنا عت سد
 ئلايزس ايهم ؛داصلاهرطاؤ د ةح سلا لمملا نيؤلاوارمظوا نها هناك أىملانيعلاو
 :اركا جا سوصاحت بكا ىدالءاصاعكر ب ةدرعن ياه تيويكربل سارعو قل «لع
 يرولل نعود درى اوس أحد ل وسو دس اوىرلسإلا احمد يزيجلا لمع نعى دد برللا ثار عرع

 . هن هرم باغ غش م نحف | ىلاو عيبوم نىك لو هددازبع بكل رتب

 نادي تنمل !لهإ يهتم نحلل: ةينلا هله ةدص ادرطقش طوتسم ءاب اهرسد تنوثلاهتادز لعل ١
 تاموتلا يللا هرالم عبد املس نع در قمل وكت لرد نيون وق نب زيمر هارب
 ْ نيولاوفلخا ثب لهل اويم ال قنز ملل !يترع غد اهي 41 مسهل سعر اكد ملل سم ةنيفص و

 . هاما, لاق بدا اهههرمطد هلع عطاتب دوك اقحاوا عت داش ملك ددرشلب نالاذانمت
 | قارس نعبضفاب ةلس أجداد ىيععلا حارس نزصم | هزحاو ادح| كلم يدع مرفناريم توي
 0002 والرش ناس .روملا وراس اسس افنئالع لع[ دن لل سفن وش دنع ىدرب

 باك لكان بروم امرنإكحذ ياما 2101111 1 ]7

 م شااسللاداند مار الأم يمس ةبميوتول ترف اند اًسناحاطف احا هيد ضغلاو ذأ اامتال ماك

 | اف اف هبذك ندحردلعنأب بطفل ان: ةنركلا الخرب فدد جاخانربللا كل كرف ولا فيز انلزامت قولا

 ٠ هلآ تستوي تحرأ اهرف واق بح عنو انحب هم لافتا ذر اههونسصمل اى أ فانا تق رتم امن تد

 بل ًايواجإب هيرب رئاداو سلا ضاميلاف معالم لاو |أرج تلقينن هن تب اساككاذا

 ابدا ب مخاد لهزة ذم ءا نرش تاق من لافملاءانلاهفاتلا

 يدك كون اان ةزحابؤل الوعر امانا اهات لالا ساه ص ىئاتنازامشإ لمس«

 0 را ل عا هنو

 نسا دع خح ايدين ايو جلسلا نبع هيئرمتس ىلا اياب جدت نكتس نمي 1 يروعسلاو ماشاوز جحد

 ةدش هدد اربع وب ههنا ليعول يؤ اهلا هلل امنا( دنع يور طوول لاول ا لو نسكن 1عاباوقونارع

 1101 ازد هل مثلت يم 1000 مرت المعار ظئاحلار اويل هسنليعولاو

 لافارم ب مسادسعوو سو نت جياد يفاعتلا ناد وبس ل هايل. يدر ذو اضال اصئا وها

 لل ١ يقدهصضُلا ىلا همس هلع زمهل راسنا ارث اوواهلا كيكو د اهلا هل مل| ررقعلا يرعو 3

 ْ لاو نازل اهل ندال جا صفتلا| / 1 رلس مهصفشلو 1 جزل جوة

 0| اا رجال مالح جواع ءرؤو ةرعطفل ا هس اع مل ١
 اهدولخ عيترنامدا يلا قداوج اصاكرعفلا يحاهأ ا علف طي ما رنا تع دا



 ظ

 ل نانرص ١و هر اول اوهد“ايأو ةومازعا مع هول اقع اكد هربر فداك وزعللا دال

 نط الس زم ما ان ند وح« وع لنادي زغ تلح رج مضل اا
وه ىلمأ سله ١ نموت دجدرانغبهولدو م ينسف دان تر وزيدتعمو قولا

 للا 8 د

 طاق نايا اح ادرك اعبولع ل غعا ند مترك ايس ١ ن او ةيدادلازهإ مساع اهيطغ تدمع تميل الوتد انا
 0 ءامللروكسدر اطل سكو: ئامل وش , | وكوموع ةتس ىف ل اوهالأ» فرقد ىلغ مل اقل اوه درجتوفلو

 رطملاحو يطق عضاور وجو ةييدطشلا ىل ةينزلا هذه لمعمل يعل اهرخا فد نيت اءاهتمن مطولا

 جيلا وطار كس ناك .طل ,ى دريل نرسحلا:نرمجترب مونو الجسار :ةيشنلاذولرس وهيل اود لب
 رع يراملادتعئدر نعد اهون منن شلال نيود هلجو تى دارخنر ويشمل !ماي ا

 ىبطعلا مهبل يعل نياس نين شحيلاو رس بةنس ىو الى داو تام اشرح دندازملا يتلا زبع

 ا ماد اواميتاماعيلا بف يلا ىيطقف د راجعت ىف ركلص ؛لزوه هيكل امد ىو ن ايش نععدي,

 ا. غرالح نيزيوح نورا لح كوب ارىهسملا ثيزح او ئطميتعودب راح اد تى حتر رحوطقلاايدارفلا

 انكر ككاو نعيس رحل مهرب طور نرهرت دريدا لضع ىلز عيل عا ةلحم دل خويطق تؤمطعلا بيب يكلم

 نام ديب اقتر اوني طوع درج كمد 4و هبباننكدشسمل نشب ماهي دس لعنع قري تاكو بكا عملو
 جرا لع سدا نجود ابل ةزركدع امجق قايم طق اهلا مئلاوناو ييلاطن اهمسارعرجا نهى ديوك

 ل<ييشع ىورمو سند أمر ف احيا ررطخلاروصنم نيرو نيدجاءرسحلاولاورس + ةنس ةياع إف تام
 بلاي رذع امنا طم وت ناكر ووصضل, نم مزمو دولا يمرس .نعارجرح مريول هلهارفتنأف ٠

 ةاو ٠ ةعيطق ىو ,؟كسوطقلطمحولانبدح اين لو ةايمل اى وعيو هلع ىدرد دسلد هد طفاحلا
 2 اولاذغمدد ذرف دو محل نعش دصرن ذل نوح ابدي نكسول ا مهنذعحي ويطول بوش اماد
 داو قبو يكول غيور ودل  ةظزف نب نهم نكح نب ترهيط نب سلم دا دولا راينلرثنبط سويد
 رميانإولا بوش ؛اماو تن |يلباو امس ىف تامد ننعد طف احل طم :نيد جن يسهلاول شف ىدن نيو اهناولس نن
 هل يع ل ابونا دعت ار نكي نابل. ديدي يشر اب منوع باو
 يسم ادسا لبشر هلع در مي هد دذاذلا هدد ينم روم ىاى عطا زم بو برغم ع ثروة طولا مق
 الا يشرك بذل ابريق نب لج نم مظر نحت اوبامهس جزتكا,اهيقنلا نطق ؛بونملا امام ما زوسيرا ٠
 بتم وون هي دومحلا ولو اهنع يعي ارض خس |هع شدا ههدادبع كن هعرحوع كدر دي دح يبا ا

 ت ا/اولظلا لتكن لكزكهبلع تلق رهاوس ةداجدوبعم-ال هو عساي ما اد قلما يضر فن
 في يو لج عرأس | جون او ذي فخ نبال نا عير تنس و فود اعف يلضنارقر تنل عكا .اهقفل طخ ان ْ
 شيك بوفش ب نيس بوقدا م سا ده نب لجا غراس اخو اشير ورك وكب دهب يعبطقلا كسلا 1

 ا سابفو هذه لع ناسح نب هه البعورصلا ناس نبدي وحأ او ىلع نارثوعابلذ اسازماراملا ٠
 9 أب نثر وامان حجج يو, رسما وو ىمدرلا للخير هدم !ربعوباو ىلا سهل نسما ْ
 ا ةدل هدو ىلا سنا ءا اج زف دوري بانت تجول :ءيذ عوكسو هيلا ,اطلإ كاد تاقلا ْ
 حدف( 2 يلد ديو وز ىابخب بعسل طس ال اهعلع تائتس ال 1
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 وءدوكأب قرم ديلا بلس كلل ارقد انخرش س نيد نما نيدزع انت ابحنيزاحوا
 لالي نبا ناولس دىهسرلا برقي نيب ىموم رع ىدير ةفرككا له | سبل ايف طشل اردذت نيمرل اخ مذعحل او
 125 امش عربا نبع ىدرب يف اوطعلا ا.ل ل اناا هركس هد اكد قرر ازهن اد بش ىلإ ثيل هنعىد د

 ددد | هيد نب هدد ازيبع نبت ايرفوبحربلا يرخانملا نمو ىدايبل ا دداد لعاب رجيتع يد قحاب ا
 دعديولا د[ و هن اريصميؤص الاف اورحلا هدد اربع نجيب هه ربغاب سس :ذوكأ لاق ادخن
 مسالا سس بوه ايركذ اد اضينا :فوككالع | نم يناوطقل اني نيدل اهداف اهبل درت زعل

 يزال ندحد يحول زذوكاب قوم ناطق نابح نب احوال اق ثرككا نارطق نم ىف اوطتلا
 طظاوب د نير از ميني رثع ىدر ىاودس ىلإ يب هسدادبعو عرابح نا شيري ررعئدر ازهو ترث كاذ
 كرد ةلج ايدراعككتلا بجودزطالا مد دايدراهنامدح ب حلت نايت رانك

 يدوس نافارطتللا بيلا يره برجر رمشمل ا ماماكا ايف نضيرسس هن اوطق ماد لاح كوع أهي
 تس يف كلذ ن اكهدذلا رمت امورقلع تنين ار ردجلا ةالص نم اةرفس شاد نعاح قس طم اطنعاد
 لتنع هذوكلأ اب بح جامل ىلاعشل اندم هج اورق ىهش الح او تبا ادالو نلت مسحو تمم
 لفل هتمحل علا نرخيلا م عاصح تيروتد دل لررعول ايهما نعد ترك ناوطقملا برس يل ارطخ

 نموا اهياعد برعم يرسد كو قنقرس ميد انبح اجويلرسذالاوعسولا عي دد يذدرم ال تباذجت حج

 اود اب ةززجوقل اف نعىدرم لقرار طق نم ينايطقلا نما دج بلع ني سف ا لعيد اداهنكاس
 رجوي ماكاو وكر وك نس ناضحن رم قف تام ايل ارطشل اوف نب اىلعورب او ععمدنس ذا ىذ ىف

 ريم ارحل! نب اوم برطيحرم ابحلانسرنورلا ىو يفاوطقل ا درع نيولع ني يسفن اركب اهب
 أنا وقدر عا سخي رد حاد ىف ىفوت دن اكد قسنل  نمحا روعي رج جدول امنع يدد

 هنع يدد نوب ثرمغلا ىلإ نعىدرب يئاوطغلا يدم اريض عي ىلاكمحل ولاد هزي د ركوب جالا نعشم

 الو دنس ناشمرزخاد اف ىف تو هيب [ؤعىدرب ىف! طقل ارم ني ىلع تت سم لعوب ارعمد هلا
 ليه انيباطلا نيداردوت اهي اخ ضوطقل | 6 ةيجلا ىرن ىف سحلاواعولا هيب اتانح ه

 اهني و اينو ؛اعوطخىه ىرسد :الورددل اىج اون |رذس لع اهذ انيظ طوطعخولا ةيشل اند
 دي دعاو بلش نب ميرا نعاكدبب هتركذ ندد ططوطقلاايكسددلانلخ ب نيم ازجروب امدح اد
 ًاطو ةليعمل ررقلا زو نان ايتن الوطغل | ىروملا بركوب مهند احتغ يدر ىقددرل امهربا

 هنا أم دادخب يرق ستيف صو اطوطخلا بسم هون اهرطا تل “لا تداولا مه ةحوتقم ىزخا
 ءايلاهت اننا غم طمطقل | لزمل ١ (للسعمس ايدل اتى اطيل مركك عبدا هب مك امنع 0

 ع اعز ويلا كيسا انعم ححورعم |مهاكوا نيل يمبل اعرب اطلاعي تودرلا رم !ءنلاسلا

 رز رضغل ىلا نعُن رح طيطقن ثري نامذ لزيز !عسراطمل ايف اييشلاوطيطقلا انحرم نيا

 سصقض هب اد يركسن نيود اطخاخ زيظملا نبدحخدرس اذن يدمتد يوي هول رو اط د
 .* ”[تبأبنب قاع بيده كيولارلم مس طوديل ا بيطلا بنج رمال نع همب ثسربو سيده أش نبا
 يحلو ماش ايمو ذك ويل اىفةكؤذاسد بزة رمدح !طيطخإ عن يامل ىفهركذ دفا ل



 تطفو بلاغنب ىد) نبةماس نب ثرملا نب ةليبغ نب ورع دسس 1 + ىرطق «كام نال افو نايند نب ةراق نب

 كان هن يس نسما ويس ىرهن ويطغلا نبدارعم مزح فلاب مزح حملا «زروميملا جرمع نم طب

 مد" تب طن ميسم اول ا دز رهسس ورح اولا نيع هإ]خ اون نيد انخدؤ سعد وتس تادزحمس ١ ثيىسومو

 يدر قدما ديرب ىف نعد اماه! نعبل اخو نعتندم عادلا نور ىطتو انج ىرتاوللا

 تِريوطقل !بايحووطفلا معلا تىرحن نرحموز صش ثيروملاو ةيعّسو لمعس نءثراول البعتع

 ثيرع هيرب نعىدر طفلا ته هوم نيرضملا و عضل ا هد املس عبر حج هنعىود ىبسلا قا ىلانع
 ىرىطخل |ىطس اول ١ ناطقلا نامح ننس ١نب نأسب عبد ووحرلاووطقلا يحتم نيدرطد اإنثلا |

 نسكب نرخ نب تخ | ثذاحم نبدو ادع ث رح تسلا نسما نعى درب هيل اول اىلا نبه دا 0

 © 2 قد تقلا نب ارنب نحل ا هدد نبع سلا نتلمعلا ! ني كور اطنا قد هاش ارم وطن

 درعسروعشم يف كوع وطقلا ته ماعلا بانل باشا طن نس ناك كؤكم نارا 3
 نب ئيسحلا نيوععو ددمع درب ببع يرد اجر عيملعد ميار ىلع ديب سمح او ىطايمدلا لميسي عيد

 نلحو ىدربلاإلع نم حرس اريهس ىلا ىف داححلا ثيرح نيت تب ثيرحوار اد نم ثرطعح حبب ئسحلاو مك ا

 ا |يورعملا هدد الغ يررجت هدد !ليعوب ا ىض لاو ييسعل انج نرذرح نير دنع ىددربلا ا

 ٠ "تاه طخ غطقل أاضلا يوولاوىييل دنع ىدد ين كاي تلا ملا نبا ىلع ةئل|ربعه | ؤ

 ثلا, لحمه ءاندطقولا زل اذه اعفيفدرس نش ابدطوغمل اءايلااهرحاىفدوافلافرتسد
 راو | تديره نب ىلع ومحلاول ١ مهي ى نحل اهو اعلا نم دع امج اهنم تاكيسقر فن ءارسو دارود نم ىرشل ١ ظ

 امل ىدد هرقل ! ىرهزل ار روس حبب معربا نترك ل اطأبإ مس دارتدزها نمروتسم اراصونت ؤططلا ا

 5 اب بون نيرهت بريا سم اول او قذ>كارص ١ نيا كدامل | 'وملاول و بر اهم اؤط نر عرمفحولا هشع ظ

 اي قف |سول لممس | ننيحت ولاول ا .ايهرع ضن نركب أما سالم لح مس نوطغل نادل ازجروت

 دو انعطنل نكسب اند نص ناك هتع تكل اثو جيداتلاف طظفاحلا لحل الون ادوكذ نيس اش نب صفح

 رو ص جارنا ةعمجلا مدن تامو مسن ىف لافف نلوم نعل اسويبش احلالع يب ىبرفن

 طرت يملا نبا ةمئاكس ملاوواد يول ١ بأ ةربقس ىف نذل عم ىضدو عكابح# ةنسر الا

 تاهو هتفادنتلل اند طخلاو بع عنيد !ركرن ١ درك طخ ادل زب عبولع نيسحلا اسويطفلا

 فوووه ذوقمو ضدو أ / ةيسزصؤ تانو الوطم تح انيك تي ١ انو شل اند احلاص

 0 ةيلان ررمشماورافلا ازا دارنا ةنهل وانا نيكس تاني 'وطقتلا ] رك

 ها د رن اني هوا ليعمل اءاطلاو تاقلاهخر) اوطقل | طل, ناعس نيرمت

 طع ئسوقمل اضفنا لاتد عجل ا ضر يشف مول ارنس تلزن ةليو اوجد مسا هلحلد وكب

 ا هه يسم .اربقيرسبلو اهي مهرس ةلاوكا
 نأ ءاطلا وكسب اقل ىلوقدرنةرعس لهدا تابع ءارمتسلارب اهتم ابد نيدنسل رس لالا

 ل 0 م د اهيل تحتل
 لاي ىرتملا| ءاح عرس ند ايسو جملا نب كك نع يدر محلا دايز ىلا مساو جفال دينى نبهنها لبق



1 
 ا

 ش ظ 0 علم ذولا ذ ىف مدا تءاكد طف ايلا يطول اركونادنعىدب ىنالزضل امسفلاب ةرملحلا

 ا ا كو هدا عدوكسسو لمعمل | ءاطد متو ناقازع حقن اطل يعم نس ل والا يربو

 بوت راصد ببرجاهنم جرف ئصنجل يضرب ةيرقو مو ناقن طق لا ةيشدما ذه تزل اعز د

 0 اسد طبت دهر السودا
 ةمشلا همن ةلممل | عربحلا اهيحايىف ىثعل "الآ نحن ثدرملا را ءاملاد ءاطناد تان ضن عن (طقل | ه

 مص“هإلأعرل اود اطقلا نزوح عيربمج نرحل نب عرسحلا يدمر كولا اهبل |بتمل او ماطقلا ىلا

 كال ادبع يجند كتل | بش هعورص ارجل ديزي نردس اجلا جراح ابلاذرلا نب بوت عش دخون نكمل
 كاملا نيود ادلع يد دير هرن الح نس ابعد يبرلا تبا ديمتد ىدأ مون اروصنم نبدحاط يصر نع
 ناهأش عب صقحولاو ىوقبل | مس ىلا ةبددد | نيعو ناقل برع نب ددنا لبتع نيدجتد ةريجلا بانك

 | اههنمو ولا كبد أحالأ ةليح نمو ن اهلا رعت اعوتموملا ىور وتر نت ناك و اذلا ثرطجج >ربادجخو

 | نايلازغب ل ارق | مياطسو يرث نسل وا ىف ىفوث و مهيلع 2 ضوا لهتسا مدس ءاراول اربح نذو
 الأدك هيد | بثزلاو هج و نإطقلايف امثل انثدم هرونل اعيزط اد وارثداسريدد لمعمل ءاطاإكو

 ثقونو ناحرجيراصمن وسوم ميعاد ربخك هر يف احول قلمول ا يفازيفل ريل نيىسوم نيت انح
 مجيشنىبو نعي للاعرجلا ف لا ءريسحا نيد حب نريسخ ا جلا دوهسلا ةزيجدل اك ءالا/ةشس
 وغلا ناملع ثرريعس عومصيسل  ئسوب نب ةرزجهركذ اجر وو اح دي دهن اوف عد ديت نب كلل 1

 وقار ايا ىلهد ثيىجحب اكواد دهب ول رعمس ازكى اول اد دلت هنغىدد ناحجر أسهر ند هداك
 ىدرهشف ةردحد دوسلالعربد اعد ئفادلا بوداعيوبومو باح سول نئاكشرب ريكا لهما نس

 قيعض ربل نسل قو كوه يراارلا اجرب لامن اراد اع ديلجتو كرش يلا رك ادؤلاو ني هنح دنع

 الجال اير ىف دت نجوما الاد. اد ةلمهمل اواطلا نيكد تاهها هضدوأب_رطقل ]ثيم 0

 ةلخد نبدبن سوتنب بط ثدح فكدراحتلاا ىف ةروكٌمدادنن ىرقنسترف مدرب طقولا ةسنلا

 هدو ذود هلا رس نريسحلا نع دحول.رطقلارمبب ىلإ نبد.ا دبع نع مثمر فو ةزفلاهزبحدد
 دك الطعوم نعى درب ىلعرطقلا مكحلا نب واو أ ارييقثر ان ثوومل انيسدأل ثيرجحت هدم

 غد ىسودسلا ةيش نيبوقجاوإ اهنرعيب اددععفد برايي وشو لسد نيريلولاوئناطلا

 زهفلارجن يدم ا يزيل عداد هنستعم دز احىرقبلا مشاببال اىتيامع ناللاتنس لب «طقن تادو

 حب هنارذو ىرقل لعبد نيل يرسحل ولان كدر رؤس نم سحلا نينججاو بيدلرسايفلاهىلإ نعش دح
 ياه طا د ارحل اانا نوكسو هينا نبك "عل ]يدر اطعلار انهار ويخوت 1

 درس عيدر داهيص |ةنيد يرل ققنل ا ىزيذل لوحي نيدحا نيروغعي ماعيبا ةبشل مرني روهتملاو

 0 دب هاما يمس
 ىيع 2 م نوعطمفل |يرنّيرل نين نب تار هنعئدر ممول ني ريعسو سانإ
 نةحطترمد جيلم نلمردو سمر ينسف ذي مى حبطخ يي ادا ع تالا ا

0 



 نيعس نىك سالعلا لعنبو كد قيدملا نب ىلعو نيدم لحد سحاب زا ثدح از عبات نمو
 0 ن اكو سانا ثروترودلا ند جيش اضا نئل الوعريو هين و مهن زكنزتلا خخ تاكتاطقلا

 تاق كلامو روس و اىريوثلا و عجبا درشعالاو ةديحرب ماشعد ىراهن>لارصس نىك همم

 عمس ا تنلأع لا ةرغو ثيداح رالي هرثع نم عر ١ تنكأ ام منس يرن تعش تمزح لوغ تاكو

 لاورلا همعبملد ةلبل كف تزقلا نحب لس نيرثع د يعس نب ىجي ماها ئيعم عجيل اخد مجكو هنم

 ناي قمم الحان هاطغلا سنذ بز هازبع ب بسد ذدق ةءاج لطي يرادح ةنس نسر ريما
 -راطعلا تاع هداطقلا تاليعىلا نب لانو زعم ل وسوم هنعىدر هيب او ةمالس برارس

 عمو ىل وعد لاهت هزنركع سماع نيودد !لبعىل ومن اطخ فاكيعو طس او فاطعلا ناليعىاممزد

 اركي را هددا دبع يرو سسحل ! نعىد شيما ربع نب بسار نب ى هن عز سم ضو زفؤب ف صرة دقد
 (ىبحب نير سرسوي سيئ لها نع ناطقن ملل نب ريمحلا رق طيرداد اهله ١هنع ىذل اوصل زها ىف
 2 قرل اروصنم نيل جحاو راسل | نيسول عب ليحاو حلا يرشن نب كزادبعد ىديملرهزتيأ ابادبعزلا

 أزل رمح ني رجحت نيدجئره اطبناد طف ال لع ني ب سح اول عربا بويا بنحب !برصإكوبادنعيددولا
 هر اشم يقرب اميه اوس  باعما مشلا ناطقلا يكول خطف احلا ههسؤب دكان ركذ مهتم
 هنساو رب اهلي ريشا ةنمل اشو تامعدعفرصكيملد مرت هسسلخفرضحارقد ومع نيب |سنلا

 بدها اا تا قنا وات هتيم حشا يسب
 نب الاصل الدرن ند طقم لباسم حس اولا لاهف جير املا ف طؤاحلا هدسا نيعرنزمكاحلا هذ اهزعو ييونلا

 3 لوول سس نرد امو نائب اوههد م ام لس نجلا ىذ تحرش فال ا مومل اىف فوت نزل !ثرحت

 تارش نب داجد هيوتسرمدءز فج خ اياوعم كرست اسينلب 3 ىبر أعلا ناطقل لاس هك لزب نب معربا

 كا اهلا همي مق شد يفوسلار ارحل ربع نب حسم اعبي لم اد يح انثي لجضاب هدد ١ لبد لل وهسس د عويسراذلا

 فيرحلاف نت لامع تروب ابني زن انتياسراغلا نمثوبا لافث يالا ل اهلا هداج

 كول د هيلا دهالخ يا نر ثرلا سو | هياخرف دع اتى ب اينو نير اةسمروب اسي سد ةيادولا ل من

 ملأس نب طسوبل دب بوفد عي لضلا هب دهت نب سيسمح ا نبدي نبسح اباد يم دنس نمو ىلا يذرف دو اسبم
 لصمس ابا مسد ارغب اشو ]موه ا ورص ن اكرص“ م ىفوسد ارضؤها نم هاطتعلا قرثالا

 نص كأي او تاهسلا عرب دمحا ني ن |ىتع ورع أباد برح تولع ثررع با ىبي تيجي يمج ايا در اذصل ارانب

 دج عيرطعج د لكلام عت نحل !باو يوغا هيطوتس سدر تدج نيا ههدادبعرجااوداؤلا نايس نب
 بع تةطعرش اولا ادابرنب نسحلا حيدج يابو ناطقلا دايت دم ير الهس اياه لئلا

 تبث نيولع نيرج ل كوو ارزعى دد ىرطما حرسجلا نب هددارت هدد طذ احل نسر اوزلاا ىلإ ثبدحت هيلع

 دن كولاد يريد دل اديب نسمح ا قيلول اولاد ىثسحول ذ نط الع نب يس اوف عدي او بيطحلا
 و ةنسم لاوشم ىف هذ دالو تن اكد مهيد نرحل 'عسوي نبا هعاربعرضولا نوقع ويسحب
 3 12 0 ا . 3 9 1 لن اذنك

 هدد !ردع ثر نبدح ار مجسول اد وك نس ناصف دره ىوتود'لدس ضولاراد لسان اكد

 لاب محس ة اطقل سحلب عروب زعل دع رسل لاو يل ون هتك وتل ناطقلا دز با
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 ارفف لو اس بريح با كلام يلي عب ارم يورك نب ىل ام نب درئوحر ا عيطة سن صدري حاده زايد
 9 بوز ةريثكاع امي هيل ايش ادرك ارثع ده ورمل بنل ريح نب كل امعنب ةعاضق كلذ رغ اشد لات

 ةعاضت صو كوبل سلب غاب صر دبع عب قولا دبع نمنع اضيق ب ها ا نب نب داولح نعول نب

 كأن يني دوج ارلاخ يريز ت اىهشلا رسوم ةءاضق يلح هس نيلي عسب وبز نإ ةنيعج
 م عمسرمدوم اة ىئاضنل ووجب اة ساكس نيرو هدد ازيعول ماج كاض اعلا عيزاتيلا مو

 اك. ايلادبع بدركوبا ةذاحح# لييسول ع هنعمل يدرب الا عبد ارسم تاعيبثل ١باثك
 تاكل دبع بيريت لسحوبو نعش نحو كب ةيتنعل بيظو | ركوار اةرعم ياك ةنسؤ قوتودالخب

 اذتلا نومك عدولع عيرطعج نبا 3مكسس نب نجي ههنا دبشبت ونص اةلاو ”كيكاستبا راه هزعد ىدارخمل

 ءايدخبلا ماسخولإ نعود فيرحو ناسقد مولع ةرعذ وعسى قارثلا به خولع امومضد ناكىرحبملا

 دراوبع عب نسما روتول د هاو دمع امل دركي لح دويل !هسانبظاد ريف اهئ او
 |رطازالمف اذ نادم نه سوك ل عاضمتل ولع نب هدد اررع ني لمعمس 1ع مطب ار جكس ا عب
 كسور عرب هدد !ررعرو أبزال مش يقل رعسحلا عرب لمح !هييوجت هدد دبع ب لمع ومس ورزطد مهلاو

 او هداه اذ وفيعمسن الربو حاص ى رسما ننسي ديعس يفإ بدر مأما 32مل
 اضل ثوب اراقد مويس جوف ركذد شن ارث دم يزعم ادبعر خول نخاكد د ينقط ازا حيطخ ب يضفلا

 ١ حصل ابل ءاقورعم هشي ده نوم تنازجال بتكيدفلا عت ةداكباشوعم وكلا ©
 ظ يلا اههذافد تلالأ ضرر لمه ! ,اطلاهت تاهاشط اطغل ١ ءاطلاو تاقلاه

 لس نس ناك إطغلا م ىف اجرحلاززح هيمن اهتسرمم رت حم عير صو رباطقىلا ةيشلا هذه ةرحوملا

 ديو خئارطقل لذا رل اخ نع كير هازل ارب اشعدد قرش اب تكدر اري ب طق نكس درحدملا عضد حرج
 اناكو قول اب دلع جس سدوم وقد ىرمبل) ناش عربي ناكوماعع امجهنعىدر اههرعد ىلايرقلا يسود نب

 يخاد عيوكا نع اهم تج او ةلحي الا تح ايزهس ثبدحت نغيبسم ركل زخزجو تكي
 دكاول | انو اعيرهم هثعى دواعرل لك جوزين يل قرول نس | ناكد زب امستت درارن دال حوش ىبم

0 
 00 سوا اطمل امله

 ٍ ' عيربا> نب بيدح ب لامح نب ريصختى اطقلا ماو ىت خول نب

 بيد يركب ناد يتم احسان ح اع بيرك دبع نبرة نمهس نريعوس | نارشو ىقرثلا هلا حر

 تاهياوشرر أطقلا ايار يماطقلا طخ يناجي ا :رهط وس ليقن تلو عورشح نب كلام ناشد 0

 اا حيو يريحيريكسوتا وعد اهدر رهشملاو نطقلا حسا ةيشنلا هذهم تذن اهضاؤدزلبهملا ءاطلازيرغت د

 يقدر ةدعس نب ماشهد ىراضن ”لاورعس يوجب نحو در معلا لها ةيعا رسمت قبفومر اطل ١

 لالا هس |ىليم اب ديلغيف مرش اذا تاكد 14 عنسرحايأ مول نافل لها هنع

 دحالغمد (,مهو القعذ اكهمدو طنمح م امث لها تاداس نم ن اكد لحمزع هيداذ !هلحا

 ايلا نتن لد !نع نعلاىف نوهاو ثيدحلا عسر تارا المال زم ىلا رهو العد



 0 اررغه نكس بنوم داسلاو ةرامسمج ةنسس دورحيف اد اميصح يونا. هنع تك
 رتل يرنؤرماءازلالاص بتوع بت[ هيوكيرخ ب معز ردا نرغب يللا
 اكسل ىرمقلا ىهس ادا ىسلرمد ٠ك عسر الاه و ىلاح: لا دأح ب ددد ل يع نكد يقل هزنجزش ا نم
 لع اي هرعولا شب ط١ حل | ىلا عب هدد إ)سبع نر لمحا عير نب هدد الب سفلاودا هاو ثيذلا نب ما يصف

 ةب طنا لف هلل زهارشع لو شم احلا لارج )ايش رب نكس نأ سحجلم ترم ل
 لمت |رضلاباو خل ا شيحسلا سرب عيب نا نص ةييزح نيل باو ىذاماسلا نساج رجلا ده. قلا!اياريسارلس
 وس ةعلج د دادبلاازبل» ىموم از يظملا يشر بسلا أباد يدادقبلا لا دصولا يك اهداوشنولا بريت

 ”رقوزيج اى اوبتسح ان نيد بز زدلادبصر ما وزركولا دبج ةئبادنم سوادا عزو احإح مبا اسد
 لج جترداج اح قربا يلاعرو هل حعس ب هزل ال سحجسرمقلا ىلإ هي دس |ريبعم شنو اقف هخرمش ون
 مررت ليلج ل ص هنع نزل نعد ىلا نعال حل نب: نيسحلا ىلإ نموف الازم عمست ارد
 ىلا انرؤ اسقناسو ى نوعا خر طبل بيطخ هل ةبذ هيلعارعتج ناك نمل غيل نكرل تحل مر عؤلملل

 يري تام دِسسط همم ومحل |( راو هنن ا« هيلع لن هلو يل متن ناكل ملطف هل
 (”ازيد امجدس تلمل هججوف اثري تىئصاد ىلذ ندرك متعمس رس مةنسن هنع امجد امري زؤلا

 ني أب ةطوممانايلا دوكسو ةل معمل داصلإ كه جانا غلو رد مرملا تعسام لك هاننرذ

 نم نايل الاس قش لاري عقل رس زب نب ةوس ل رعسرولا مسن لنهر هش اد دا هحا ىف اه“

 ىحأع ب هددا دبع هوم ىلا عرب هدا يعد يف مزح ارسد اىل اد شيقل او نعد هسادامعز ايخ

 يخل ابج بين احوبال اا شلارساد لاص نب ةيوعم هن دلارب عنب نيعسد ىرشو الادن جيدروضصحلا
 ضي عيب مهنلك م هيلع ررعسس او يملا هيعدر ماش ع هذون كدي بزملاوع أي اهزصقلا ليزي نب ةعيبد
 أجلا عع دي ولا رها كرت بصن ا ؤسم نب نزيك بزعل .ثما ناز قب دوتف شلا
 يره ىنثلاو نيثنلاو ةرفش دلع يهدر ني ذاب هدد نيو ءاطعو ايريس ناو نسحلادئراطخلا

 ماس بول دنع ىدر يزلاوهد عنعدليعس نبى جونو طغملا دو ناطقلا دهس انى ديد نزمث عي ْ

 حي مناحي علا رعي نيوس ةياهر نتد نكوريكك لانس دنم مس يويخ ةيادداداالا
 ٠ ليوسوُم ؛ايزفلا هلع مدد اماماو تامالا ث رح هيشل همقنسمن هنعهرلد رس ارتنأهزاماه حاملا

 ذه هيلع فجوال عخرب ناك كرد اتسلذ ةيبلريكن اددع لس بىكيداي لا دبع |

 جل . هلع مين انرجي اكو هيلع اططادمهولا ذأ دج ولا دبع عبد يوس د ميلس بى نال“

 لك دج هيدج لوما رعلادباد هند لاق هدم زيئتس [مبوعدو ينقسم ةلجاى ةل يعل الكت زم لالا
 ناين بزعم بدبزي دل زملا نإيع بوحي هاما سسريصملا,ههووملا يسوباسنل زي يدالحانا
 دنعوركل اةزرء ىلإ نهر با جاو نييخولكا ىرال دوم يرصمبا دراهصلا بضل عب مس»

 كمه ربرجت هب لج ىدانملا با ل اةدعش ناك كاسسلا هريدركيرل ادرلخت يره د طخاحل تهراه نب ىترم ْ
 داتا اضل اذا ضلاو تف امل | اي روب اياب
 تأ وم ناره تءاضت ناله اضقفا ةيسنلازهنة لمعمل .رددلااهبحام ةرجل داضلا عد
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 ْ قيرميوط ى اولا ةحدر نول ل اكد ىوقل حلوى المحول اد رونو هه ريدم عىل اند ثيرحلا حلامجرم ايه سبل ا
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 م : :

 '؛ ٠١ ىلةسبل ههه ءارنااهذاؤ دئل ال اهدي نزعل لادلا مد داشلا ترسو اننا هكر السصقلا 5

0 
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 | دهصف بوه و زل ناس !دهاذ أميقف ناكيرارصلا باطل نط رخو هنس هن زغر نعال مس ةنح ايطورارصق
 | ةي[طماملا برجال العير ريسحا ني ذناربع جوفلاوبا دنع دبوعم احل زسعن هيرو بريمن بعز ضفلا أبا عن
 | لل ةسنلا هزه نما اههضاؤد نل الكاهدس ةحّرشلا :ىاراهدامد نر د ناار ف )مقل |
 ١ انزع اميلا ةبسنلاب جميشملا و يون ارتي صد ةليل اهي تن طارزم بالا تصد جرا وخ النا هزمت (هد
 | تالاف دساربع مايهم رعي در زج بوسبك تاكو بلولا اه داما نب ديلولا ىف: 2 امنه ةغيلاع نب داما
 ٠.١ در ماشع دب درج ناكرقتني سجن المدام ثيرخلزعتش نام بازكوم ناكفب ةعم ماحدا نعمس خجول

 ١ ثيدجلا هب ررارهإيمتشلئت يل سان اداكرلا :مرقامل وا لوقبةهرتر ب | تعمستساثلا هيلع متكد مح
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/ 

 ١ اعط ان ددلملل داس برم تينا ثول | اهرجلاؤ زج مرن اناجياللؤ ثداحا لون
 0 ريع نيرلاخ ةسنلا هذه ن رتل اوان يسب كيد ةلمكتمق اهم طاوس ةتس فوحومفلالا ةسلل هاه

 يل روسحلاواد ةربسلاب ىلا نأ رقو بزي ب هساربع هنع قدر داب يروي ديدذ لاس سلا

 نازابلا هدد اريعدب مهرباانب هيدر ممل اعبي تل اديعقطاظد مغرم لق لح نمهن زيد سادبع ب

 لش سؤ اودازماعةريبج لزج ربوع وثم اولاوحو قريد يزمقولا بونس لال ادوهبسلا تسوي عب ةزج هشعىدد

 نازي وموطب نيس نب ضوه + صيبا دميق عمد نمل ااؤلاب نهم ٠ لوفي ند نزلا وعلو ةيسا ب
 مبا نت هدبادبع نع يدددم اوريو اومو يرعتلا سح ا نا فعدبب دك ل عرسح او اعمل زعسزها نس ثدح

 | سجوعثب لعرب زهلا كرعقلا يدالال سلا يديثييعربا عيدج ا هسالبعوبا هيلجا تب هنضيدد ئذعد يدلل

 لمحو ءول غمس الارواح ا ينجب مبا هبيدح هسا دبع هن انا اكشن ودل لجدول

 | اياتهوومايرزل يقل هسادبع ب سسحلاهيىلعنئيدحا عيياع يمرككاربع هساربع واو |هظد يدع نب

 ليوا ةنذدد يرانا حاص يلب دنع عدد يف اهكك رباه دن زكي دهك عودي عملا
 نانا تزف [طعرفا حابلا برر يرسم دىوزطلا همقلعاباعمس اطدز امن كرتلا رطب همر ريزمج
عال وزب بمر وبان اموزطقز ادلع راع سحلاوب هن يدرةقيطلا هرم سرع اجو جذل يربعن

 دا افت

 ةتناسودتانزم يحول ماقاهمعلال زي انداغ ناو ِثيرحااع اهلكأمجقن ايراد ارش

 ,هاابت لا ديدش مان زئان بتط ىلا, نورمان لاويعس نوعي هساربع وادم م بةتس)
 م. ادادخس عجسيل كذا زكك دير اسيقد مهجر سيلع ورحل ةيسنملا نهد بلح رك
 يطع ةياهستد نط د همس ةنس ىف رند دقرععم, حلا نفل هنع تيك, داب يدحا نع

 اا :

 _ ذالك حاصر بيم نبعدبامهتدروا سنع رو لاو ابوطسم ما
 سافاش اهلا جراب يكدوسب# يع هنع يدب ةيوهارجيجعاربعس باتت صو يطع
 . عليل بند رع اهب تلزوكك هين رافلاباه لات د اارتم نع ذة نس وع ةنيدمرهسنلاعقرل
 كلا برهن يي زد ا دنيا لا لابن شل زها اهبل ثلح نمد

 ْ ملا ذه هاك جب يلا

 | حوس لسمظملاو جلا ثم ظل يكس و>ير نزار مذ صولا بنس مطالع هفضل :يلد
 ا
| 
 ا



 هنبادلع ادليورت اهرجمل اب ديول ثيداحامأ ىرصرعلا ماشهم نب محملا نيددد دع نين محلا نب
 معاج ا' ترسل مول ىف يناد سو نس ىف ةر داق تناكعهويد ارطملا عرب هدد :لبع نب رسما نيريعمس امسقلا ول و

 اكراصفل | لما حربر جت هددا ليلا هس اوريدلا بابا امل لان و ىنرككا ثوم ةريقم ىف نذدو يدلك هع

 اج حمس د يلتشليشن علا مر زه نيريف لنج اد هزححا تيل كسب ن اين شذ ىل د أع دايز
 ةيتدقلا ىرارصمل اك نب عيبا نيرجنوركلاو ةراحن سوك ةدس نون سد ريش هيلع تاق ارو هأر عمسو هند
 نريد ةزص مشعل اول هذ أم و ىف قل !لجا نب ريك جت ف دول يع مس يام عربا ترجف إنطقدي ناجحزمم | نم
 ليهسوب رج كوبا أهيم نير اصقلد ةكساعملل اهم وميشن ورع ةكسولا لالا ناحرح أ قويصسلا ثسوإ

 اقر مو لارج هلل شن اكد اد بحتذ كد مامن>ياعدقن ىرارعقل از ”لاعرمنل نون

 رح مس هلوانلرةطولاعتدسم اه يس اولا هوس وركسل بشل حامد ارث ةاناحل ادزملل/انرس ومكيف اذ
 لانس يديد يكرس باو ىنوغسل دال ير جانت رز دبخد اباد يره ران ئيرعسا فل

 ةيزخ ايكو عت تاما ةود ةب ةزنو طلو اكو هيلع تزودنم تنكر دون اه خه هاري فل او
 ٠ لح ةي دال تناك ةوطخْ الأ ة نس ل سلا ايمرلزكت تندر تاك تاموطحا دتحيو اهيداسوةملاصلا 3

 اهيذ ند رمل داسد, وثم تال يوع اصل | 2 ةنس بجد زن ذي اسفر ةياع :نيسدنم 9

 هلال جيا رعس وب ونغيتدد نكن فلا طحن نسحلاو ليوم ندهن نع ثرحينةريره بوم أصقلا يري زارت

 تسعأللا سلا هزه نومل اهيرخاؤ د نمل ال ًأهيمن ةرحوللا ءابلادرمهلاد اصابه ننجح صفا 0

 ير ىرع نب ركطد نلت نيرل ا خزع ث دحد رف هن نرد زحل ىف ابصقلا نايس نركب اهيهتساد هع

 "يبدل ازبعرلاو نورس هنس روصو امو سه لس نحن ربدسسا لبعد ىرمودلار ل نير دنع

 ريو ىروُلا هننع ىد درعبح نب ديعس شى دربناح ىف نب نيرا لال ادلع عقلا «ليمؤل صل زو
 رى نب ويعم عي حن لا نش أهلا نم ناك غفت بيدح عير نحر اقدزضن حا زهلعس برنو ديك ارعو
 0 كسول مهل ذاصن ناننا هل ١ فلا : , لاصوحىزار اسوا باصق هه دبع هتشك يش

 تان او لطس دارسمتل نامه يدب ةفنح رم ةننحز ١ قيلازعنسول ياما
 طاهري اعاد تارا جا ىب اوت لفت صقل سا داع انطس اددوظتسادنال
 تس يريد اخو ىندقم ئيح بن (لل او ناساس ب دج هسع نع دف ث نحدد فن وكر مزلارفيرجرلاو بعتلا
 البهم ساو مسقم ن نسح ا ندع دين اش ايوب ارد رج هنع ددد ىلا ةلبح نسج وسلا
 ىوبإزي لعتلاو جرحا بانك تاق وقل! رمل اقف نطغر ارلا ئسح اد «راذو ناخد دمج نوجد ىيحلار ل“
 نمو وارث ددسم رو يردوا بوح دن يسال ند هوانا هدوع درب | ) سكوطسارلابعفلا ىحاص دفينحر) ا. للاد ث ورم ناعما هارب اخلص أح يقل
 /؟ ل عولاو لوهيجيوهنل اذ هنعيىلا تل اس ىد او اهقياحرف ' كيد لادذ يي حل فر اهلا رب ههنا دبعا ل
 الكيك ور هب او تزلا نب اور اعدؤ ل نوع يور بقتل عاسيجعفل ؛ىرسما لاب اعقل ىظس ايلا ءاطعلا نب
 ع نبا بح اصورساالا ناصقلا ةزمتولازنح نير )ان نلالبع ني يوسو ميسو هن رعد او ةىّس دىريتلا



 انريكي ناك قميلالس ١هنع يدر ةد امن نعي درب ب احنه ابا يف ط رمت يزبحو نادي رخل اد
 اليوت يرعوبا يرمز دب امج الاذرك يتريزل ىرشل ؛نامكت المعي داحا مرسلا مت اهثلانكىدرب

 لع, سح | أه اشلد هلم هدد اؤذتس او كو احا تنزل جلاد ندرب اه رنا ع محرف ةئاز ام هرغع

 سبل ام تالا نعى درب اذزدكم تاكو نعبل اذه ددعيدر :دانف نعىدرب باصقلا بوت نب حلا

 لترز| لاو هرثع اولكت ىرحول انهم هب جب | وح كانوا لك لدل نمعنل !تاكدت اهمةيداح | حرم
 لعوب حلا عنب ىلع سح | ام اال ثم د ؤغتس او كيد احا تيذكن !» د كري ام يردا حرممح

 يكل اسملاو ماكس نيروف ع وسوم نب ميعب او يبو ليس هني  ةينيد نع ىدري كرات باصقلا
 هدد اريعولاو ماي ةحس قولومد أيل !عسربتولا عرب هيوز اش نلمس نور اسوب امدع ثردح

 هبويح نامعدباو نعد ىس أم خيره ىب نعى ورب باصعلا هدد دنع نيرجت تيرع حب عوربسملا

 ١ ولاو يمل | نيرمجئمرم هنع ىدر ة طرا نيىرعد عاملا ىف نعى درب باصقل اعلا ىفإ نب

 ًاهلاؤخر انقل | ىعقل ا ىف ددركذ بصقل ١ عاب بام ملاوطس اول اواطعيملا تب دز ةزح ه
 اغلا ربحول ا اوي روهشل او بانثلا راصقولا ةبسشلا هع ءالااهذاقد لمعمل ادا ص0 |رسرغستو
 راصقل ا مول نب بول نب عون ٌماحولاو كلامو ىررلا عرع ىدربر افلا ماشفت نيّقيووسو

 لاو قزه نب نععاد مث أه عيدهت نينو ابعد ىلا د اد يرصخح نع دري ىداغنلا
 17 برس ةنس احوب اون مأيخلارمتني نلخإلامولا هدع يدد عاج نيريحس وح مس | عرب

 هنالهي برعلامت اور اصفلاب توووملا لرحل ان اهسص>هأ نع |نبدسا سعب معربا قحاولا

 ؟نيلولا هد اهبص اب مضت اصقلا ىقلذ كل 3ق ةشسل اهتحب امو هرسزو هعرسول قوما رسل ناك
 ةقكرسدب اسيل حلا هس اديعبلا هنغاجد د ماثلاو لاب سو يكرارل ارث نسحلاو ن ان

 لايف ولد اهرهل غد ارب |ويجج اند حو س عكا ةسنيعسلا هثب ا همسو نعنن اولا انعم تجر اهتو
 ثقرينس نيل و ذيب ام باعد ساس هنس ىف ول ان ايلا ىل مل )سلو نصي و ثدحب نحب ادن قلد
 الا اةينل هرعت نا ئلظو ئراصقلا يسجل ا عيبر عنب د ايلسريدسرلاو م وايؤذس نمد

 اماني نسحلا يدا سرج كباب ا معسذ انابيب جركل لهما سرظ انم يلو ارضا ضاعلا

 ف رصإلاصولاو ةبامسخو نيثلو تن 3دسف قدل و نيول ةزعل جن ابدنم تحمس ىري يإ
 ٠ "دا دحل نمنحيلا باع نمر ارب>ي هم ناكروباسيئرس نم ىدوب اسئل ارامصقلا نر اع نب

 ادي درك با قاعل يد فاد يديد ةوهداد نينحب ذوب سنن بمس شمع "الرماحي ل اذ

 ىلولاو فارم نإ حجولاوويعمس :عيسويعس نبت ايثعول ا دنع و درعر ايس هييررختو ىلارلحلا لعرب

 طور اهضافودزرمل نانا تقلا خي كرما صعل | مرت تاع بوك دوتملاو ه

 ياه نعبومسىلزّسل اون مت ذل اد انج ضمت لحلو باسل امذب ىرل امسدر امقل|ف اذا

 دع |ه اطول ةينسل |هواهيل_وهشل او ناتسرطرماو منداوخرس ١ أوم صتخ ١ فرملاو اون ١

  هنزكل ا ةئالذ ا ةيهح رم“ وسر ناكد ارذن نكس فزراوملا ىراصقل ولع نيمعبريا بريت نب

 لبمس !مسقلاب جيوطا,خاباعيولادبعيف رك اذكهم اذطف اسيكن ريغ اش توون نكمل



 ركل جن ه لح ىس وع وصل دنع هب اورلا نع ةروق وح نىحينوبأسنن يد أيجرقنيطلاو هب

 تندد اد داردنو ورح نيرحنئرلابو مرح نيواعد ةراعاياو ةدامذ بوعد وطنملا مهنيا هيب خول و

 1 امس قولا اوقدردل معنا نيريحا نم هرطا ىلا هلو !سرمبإل ب انكرعسو مس عبدحاد

 ترانا نعيتدر كر هزل حمعم از حلاو رجلا دووس هي تدصلا قلبو ةيشم ىلإ نينا
 ةنس تامد ال صرعب درسم هذ الاف مهربا نبيرطق نعي اطيفإ تبشر كس ىلرملا نبا دماحوباو

 يسادرن ا ليي و ليوطلا ليمن هى درس رهن فل ارولا دايز نة سود سس لولاه ةيازلنو ىدحا
 لات دنع ىزاولاإةعربزون لبو هش لح همأع مإين/ نيل ياما بوقل نوعا يرهمل |تعسول ربت د ىفميحلا ىلع نيصند يرقملا وك ال انريرجبد درس هثعىدر فر اطعب ناناو

 ديلا نييمجل !نينشل انة نلاس: عدلت ءايداد افياش يشل | فلوو
 اياد اعلا روح ير عمسا مهسدارطزمب | نبوشسش علارا مسلس حب رخأ عرب نسحلا ثكرجر كيلا

 بهرن هقفلا ركن ند لاسا نم ن اكد فرلخلا دج عب جوجو داخل دا ؤس ةيبرجحاو كامسلا عبد
 ه هيت أيام ماتشس مرفاذ قرتو يش فلات عروب هلسإ هلع صراخ نرخ |

 ءايلا اعيزاؤ دداصلا سرضتون اقلا عمن لب اًصَقلاداصلاو تاقلا

 أب ةللا قع دومشملاو اهم جييسو ةاشلا جرب ىدلل اا درفل مسيو ةيشل هلم نجرلا
 مابستساوو هيله ساو ص هددإل وسر انتقد لاقععرب |عرع تأنانعىدر باصضقلا هحفاربعتب

 اولاد هند هيس| نع جالا نب يلع ب علف ىدس أب شلي اسياند ةليلد امون يتلو عمسما او
 ةئبم تام ايروثل !ءتعىوبرهمح نريعس نعىدر جفوككا ع نم باصقلا ةركىلا ب بح هدا

 ةيرئازج نب و اريك يسال نعىدج مزه | ب اصفلاوسوم نءزيزولاربعو اوك:

 ىفاىىملازطل اهلا مارال ىدنج هم يس يرش كك اهيد ادبع عيش اسف! لنسلا باتك

 ددمع نكثر موق رصلا يد ا ىلع نربر_# هه اري ءولا ديف ىدرم و كيداحا هيلامإؤ هلكش لحد

 بارصعلا نب فلسوناو لوك ةدس رس معسىدح انأد ئالعفنسدد لح يزن لاربع تامو ناوس

 ارت اىلع حبر هت ةددانيعأب ارعس ةزهه سم مح ر احلا لاهلا ىزح اد ايا درفت بابب باصق يش
 يلا يداعب احا اسال مدي افلا دهم تربل ماما ان هاتناخهف 'كنداح هثن ا'ومس

 جو ايار سلو ممل اله ١ هلع ىدد دا ىلا نب ةرارمزنو هدا نع ىدبب ىرعم باصقلا ننوع

 ىلا نع درس ةفوكلا لس ىدررع الأب امل ارا هيوم رجول او تيد كل 3 لصقل

 مهكر طارح اق ناك ةملس نيد امحو فروثلا وتدل ,يروصش يل لع هثعو در سح او

 مودرككا دبعوباد نيدم تبوك دانبح ب لج ١ تان ال تب دح هينميالأم نا نعاكدرب
 هلغودر ممل زها :دادع برس نباد ىدرا طعن اجر ىلإ نع ىوربىاقملاباصعلا هد ريربع
 راد نسجل رع ىدرب وسل ازمد نم باهل الزر ال نب نس نحو باو ثراولارسع ثيريعلاببع

 مي زخاد رفاه مت نع اح ىنمنلا هيلع بلغ م ناك ةنيزحلا هع ثزح نب
 نمملاد حرجا ب اًمكف عابح ب رةناهولاىان) نكم ةلازعلا لح نع جرح > شرح اذ اوطخو ىدراذا
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 يش ىنبىلوم كرما ةريعص ىلا بما حرتوبوبلا نا معيبلا بشن هي ههنا ضوه
 سو دايزد نيدرعنعييذرب ةسايبا اح هيلا بسد يذلا ِصوياد لحم هبا مسام قو ارح نم
 كر كيم !يدشلارامد همساو يمول نيدو ادرجلاو ناطقلاوكو ةرملس دعئدر بحب
 5 بينسملا جب ليهس نيكد رت كولا هتيتكلشم ناسخ رم هوبا اك رمادا نرش ىتد

 مولان :كسنلطو سوس وذم تام قاود اره اد تعتمد ونلارلو كوش عي ئدر ىوشلاو تيرو
 نيتقسلا سّقعبل !رهار يح نيدوادن اهقرتءا عسسل كيد اح ارسم سلا نعى درمزقو هد اح نب
 مهردلا مول وطعم واطجلاب ثرتل رانا ليتر .الاطفح جم شرح اذ امن اممذ الا اورل اق

 تين ع اجرت ايلا تالسسمل اند تكلس لور دم كانك رام ناين ند خشن الرج ح
 نزال كرمت نراوعندرنشملا نيدو اد تل انزتسبخ ب سهذس لاهو خلا نس ربوصعم | طوكر م الأ
 انز ن ارح دلاخنعيتدررنط اها نهىدب يش ىلا دايز نيددرحدايئرأقلادواهي وسد ةنس
 نوحترلا دبع ثبصقح رع ث دحش لرلا فا ةطحر هل ىلا شفع جولس نمل فس كيرخملا رهن ىهباك

 "ودود ١قيبعو بزي نيدور الاد ن انين ادعو طارق ليز عيدا عولسملا ههحاريبع نب وصذحد
 ”اسب ثدعزبن هيداوماكتد هدانا احوياد ةعووبا هنعود لوح نيكه عع بة صيد
 روهشلايندل | هيا لحد ينئقلا سم عيب جاجا يس نسما وهاو مما ةنسم هتان تناكك يمل

 ةيددووجب نىحبمسز انا مم ماشل او قولا ناس ذهل العب بذلاهرمه اذ مىعااهبانك

 ىبطقلا»ىبب ننبأمسيو عيرتيرحد لح يد جاور محا ريؤعد ٌةيدهاد نب ّحساو ليعس نب
رب اورج نرد رعاص نبى نعىدر معطد

ءلا ناو فر ١ نم أحول او نيغس ني درتي امهد
 

 ٍيرابدنع تتكزاقد «كلادد ىز اول )مح ىف نب ترم اربع رجيربلاد مزج نب بوق ني دم

 يبس ب لحل يالا رم يحلارشسلا نوم لوني تاك تلق ثرحل اي تقوم هل طال صدمت ناكم

 سد الهي جاشت دب اسم بانك عما ءامسلا م ات ألون يرسوب اسيلا طق اهلا عونا تاك

 زاوهن نبه بم سفن اوي مامجالاز اسنان اسي نيروهيسملا نيرطاملا نمو مب| مس بجر ف تامد

 و ههداربرعسولا هالو اوددنإلاد مدلادزضفل بنزل ها شمرحا يرذقلا رلطعب تال اهيع درب
 ايد م" دسم اباد هس اربع خش باد مهو ابعرتنبادتز اريش عنو دزحاارر بمس
 ىداد ةثكدعاجر >با ةثدُمل ١ اكوا نعد اسفزنع سنس بيرق دانملالا نعي هيدر ملكاباوبتح

 رك الجننعىدر رشات هيويعس ىلا ب حرجا ومر عسنالاوب اهرثكلا هيلع تاق هزم اا
 اميل ا نص ىزيفلا هدد ربع هيبوسبع يشل نيب زد نير كولو زكي ذلكا نصتدمسس نود

 ىلا داب ىلع لاربع فلابد ةرمذ نييك وج تزل دبع مج نب يس ادو اسي مس
 نب هيد اديشو لوز اد ارشح نييهعهنعل يدر ىرهزلا بوصم اياز جلاب وف كا بوكيفم مكا بوك

 | 2ضيعل مدرب ا عبوطق نبدرسم نسمح اول !هركذ نيالا نبا ةي التم ناشث !ةس فولو طد احد كَ 7 0 01- 8 .٠
 < ؟سرل اور هدزل اف منملاوورعيكزم ناموروبأسينزها نس هيب ايكرشع دشن تنس ىردبألا
 1 ب اول اي تلمرمكأ فرط رتل سه تنح ا عربأو يديم كلا يرشل تنم ناهد كلفت مركمل اد



 ةرندملاو درب اعمل أي لد الا نالت ان امك قم نم امهلصر تن احن م أحول ا انلمسعلا ماس يزيل

 ةريطملاوغ ا ليرالا ةينكل ولا نيعو ف ىعسسا نب ند اهرهد ثند املا با هنع يتدد سيلا ىف اد ءامرككع

 - ينعى درب ابيل سنع رمل يؤم اسغل ١ لزم ناك قيل | ىلاؤ طلاس اد عمم اههيلصإ
 ثال أم ىلا عب لالش لطول .رشلوب عيوسيعو ةيلاس عنب دا دش يدرس دالشم عربولوبو دوس نسون ىلا

 سداد ىرج+يا يدز يارب وس هيي امساك ةرعبل الود |عرموت لأول مسقل ارثب نيل لهعل الطب لق درامسفلا 1

 لشسلم أسّعل ابهراد باواعوامسضد ىكامل رع ني ىلع نب ةلطزمل ال اولع تاتو ىرج لا هتركي
 ينعاد ايعل ضل نسر نسر طعم اهىلإ سد ادرس ىرسد املا حوسحلا مجج هدد اربع نسخ يط
 هيأ جام ,اموتلا مورس رس لتس لد تعمسنو قوبل أب جوس عفدس وتو هدهىمش اعل ارعولايطاّلا

 نكئورب لل ا ثز هل لاقل وزج اسفل نم دايز ىفإ نب هئارهد وس لإ عب اجو اف ناىاج ل مسعل 1

 تاي يسخر ةلاقاكو ام دنعىدب لوح رميتسر ةرهلى اد قلرمعل اىلاو ة نحيي انوعم

 اصرعر وامل ادوس>لا جاجت ربح تسرح لاق ةدأبغتب عير دروب بوسعد وغلا
 ه تاقل الن أي ونوم 52058 فال اقب ىراأدو ةياسم ندا هنع 2

 © تير ازنهي شقلاو يشل اش ءارنا امي ف ورجل نيشلا يفد ناهد د ورشقلا| عربشلاو
 ابا دأرز نب هدد ارب عرلو نه ة انس درع ني ميت نييشة وعدد مين سد لمرهدو ئطخرادل |هياتكىف القس

 هل تياحلارمدجن ناك مرج ا هلا اين مه نير نقلا نيدوسس نم قيس حبس ورلن نبت اه نب ة داع نب در
 عيوش ا نيعسول اركز ف ذف اماوؤطقدارلا سحلاون الا ماس ددنا ل هاذ مم مرن ره طل اوقدو

 © نيناب ةطوتنمل اراب دوكصدريشلإ كوه هاهلا خب حس | تعانق بشل ىف ى لكلا بارع بيدجانب

 اع هسا ديد هيد تمل از صودا نم يوهمد بيشغل ينل ةينلا هله ءايلا ضامن
 عا هوس لل ورعد ]يه ارم ش.قلا نب صرت دز ١ نمره: لوب نيني سول اهىيشسلارمغلا مف نعد

 هو موك ةنس جرس نيديعس نيد. البع مولا ىدارعل ا ذ موب هنيع ته ةروغ نكد كدميلا
 اند أهي رت تاىف ؛هيقيرو اء لقي لذ هشيرفا ةارغام نايم ني ث دم لع رطعرمم زعم نمو اهل ادع

 0 اهو ديدن جدو يشَضْل | 1:ا/رتبنسرؤ ىفوت هن ارشد ب |ىيحل ؛ةياالف «وكتنس ف تن اكدتانادتنا

 لس اهتهشست جلا ةبنملا هول ءال اهيا د هنت نم نتن ابو اهيل وتحت ىلا ىشلا
 710 | ريش نب دوسنالاو ىربرجلا هذي دد باطحلا تركع مركو شيب اع نرعم ديب فيعلا تزح اب

 نعاك دير قوبل ازعا هم يذل ف ثاو ةماس اب امذعىدد عري لإ نع دب قتلا مهلا
 سدح طيلغلا كرد لف اج ثيرد كم يومن جليد ليذ يداحنع ىدر نقولا دبع نيمسقلا

 هيلدا شنالا حقد المد ن هنكرثب هب اهرزتكاو ثيرحلاف ئتيريلرسقلا الاهم افتسو املا نم
 اور ىف ها نب ةرارعز وهو لح نع هسا نعى درب قوبل اه !نم ىلا ةريحنو نوع نبك بزعب

 ريا عربليؤبو هيلع نب اوتيوعس نب ن اهرمد كرر اسملا نجاه شيز تيد أو رراس باد اجد ىروثلا هع

 كوت شك هناي ديب دان م مهر ب نعم ادزنح هبدج امان «قدافن> لاذ معاد

 اعثإو ءانلخد الأثر ت اهذع نم هما هل امون هدراخ اان ل كدحالول تسلا نابح بس ماجا
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 / ءاطل نو ب هرم تاقابغنر |ط سل | نيعش ةسرضدا مى ةنس تامه بظفلكول

 طة, ل هراسمو كلم بسند عيبولا ىرسد!الر الاب انك كام نيبال ان فؤلااهيذاؤ دينا مهملا
 7 يحل بي او ثزولا نقم نسل اهي ناشكامل لان هداسد ىرلا نك ةربك ة يرقد

 لإ طن ف 3 سئل ا هزدم ءاراد نل الا اهيؤا فد نرتشلمهل (ةحوتشل «ءاطلاو كالا نيبسلاد يري
 هساديعيدرطصرجولا زهير رمشم او ةيمجل داكد سكه ل لان هيط يعتد فرملابدايمكلا
 ظفر ىرع نب هددا نير سوبا هلعيدر ىو اهلا ؤصم يوك نع ودرب تاهزصانم كلر اطسقلا
 نازاق نزلا اصرخ انو نطمح املا هتنو نيسل هيكسد تايهقلا عضد ' ل |ىطشمصل | ناجرلل

 واس ىرلا عري ةريدك ٌةيرق يهد هن اطول زينل هاهو تلق بلل دل كرد اجلا ب كن

 لو عنب ىموم هيو طفلا نبدا ةبسنلا زعير وهشملاو تالا نص فرتس لل أ عب تينا شكل ين ف
 تاريعوا يرسل ,تاهحتيرلاخ نيد تعكس اطسعلا ىرارلا ومن نيدأبن نب نءارزاغتب
 بلاط ىلإ ني خ لوس ىاطسل اىزارا كولر اتد غراما ةسيظفإك ادرك لكزس نب ةزجتنتععدد
 دابع نب ترد اطودل اعرب هب دعو خرط نب ناسي نعاييذ رحو دانخل ملق كرا قرف نعةيرن هذ اطسد
 دك درطملا|ب 4 يوما ىود ىلسرملا دهد ريع نيالاصو ىرذقومل ا ني انيالعداس تيرا

 ولصوهد دنع تبكى اولا َماحي ا نبل انهوفاشإ ءراو تاطقلا دايز هريرعسولااهد اطعل ايلا

 ل ةسلل هله مالنا اعرذاؤد ةياعملاءاطلاقفدةرهيلا نيسلا هوس تالا ع |

 تاْيْنلا نم هريعو كلام نعىورب يد العنب نس علا عونا هيل نمل اوحاشلاب وضوموصد

 يضيداكي النيش سلا نابح يتاح ال اقل اجب هلع اور !الورشيدح هتك الع ملع ضل

 انويبزيحس اركدنع وود هر ابخابب لولو دي نحت كسم هتساهدب ف الل هنركك نكد ديال ترهل
 نيلمجل عر اطلا نب ةتكاسلا |هناللاد ةدككسلا نيملاد - الامه , 0 | اخوادا

 ال نمهببكةرط هد ةينسطن طلال ةبسل وهم نول امي اذ تمير (ككلا ايلا هدب
 نيسزعلا لش انتا تم (درلا كولد يرمنت نم دأرعو كلا طنط اهم دولا

 تروم ىلارسالب تكم طخ ياذا ثعطو ىرسك نبنمالب شارإ ىالاء روش دياب ةالدو زون م عدناو
 نر ئح لح نمدتن اطدرعد وكيلا ثيدد ثدارطلا ودم تمّتج |وهيلع ىف اوتساو كلن تملارطلا
 ةنسحابح اص ا قرب تهطس ؛نبتورطاسلا شالدمميلعؤ قوت اذن حيت هدر اول فاو ام
 مهس تناكفاوقبلاف عجب دازش مدرلا تهد ئلجر يدلل قل تحد نب زن توط| سمار أسف سزحلاب

 | اديبططسا نالاعمث يبان دعو لسع حاسس ادور الم نوطاسلال اف ذمجتع ةئلس
 حيادي ممل ادا مجل ؛نيسلا هوك دانا ومس |انه ةبشمد ةينطنطست

 دصغبلاذلل هاا تف قمملا تلذندز ل نموز دوه مل كوالا عنة لم اسفل ىلا ةسل ١

 ف“ماسملال اذ بلاك مساعبلا ئىمههعلا ةيشلاو ثب رجلا اههت إد اعف ةمئال>دةلمل لوا بد

 دنثارذح ال يع نعى در منزه نيتي سفن رع ؟بوعتحتب قرر جولة رنلا هذه وهم اد
 دكوج ! جل اس عرب ةريخ !ةرياصوناو ممم دنس تاملحالا يحرر هنعىدد ر امكيلا ترلاخد



 داما نب ثوفلا نبي ناز قيم تبدشلحت ى ناسش نه ارتد ةلييح رد نطلوهو يرش ةسلا هزه هلمهيل ا

 9 أي سو ةبوش دنع يهبط نإ نطك درب نوولاتلا م دقن ميما اعماق لان

 © مبلل هاو بشان ةسشلا ل: ةبسنلا«ذع لهل نوما ناقل هن هاّسقلا عيدسلاو تاغلا
 عروس المس نم ماسلا كشر لا ليزي ىلإ ب ليي رهذالاولا ةسملا ةرويدوهسشل او كسول هاسقلل فولو
 ذلاد | سفلا سل وس نيولل ل يوسولاو ممل اب ذد امد نبي لث هنس تان نولمملادنع يدر ةيدرملا:ةذ أدمزع

 ليلولا انت ددد ازبع جيو كالا قرع ىلاو كرابملا را هنع ىددكللا» سلا نكد هول اوان

 *ليع نعد تكلا يارا تلدلا ةيزع ادووسسمولا عى نامص اها ماضا عداذلا هاد ماسقلايزلا

 "نر اليو شل ولاو مسا ةنس ىفوتد مشي |نيدحر نب رح نعىدر (هغو يو يلدتاد نوكيا

 ب وحرمل هددا ليك خب لن ةدد أر درع نب نينحر ند ادبعنيسفل ابا عسل عسا م يلا ماسقلا بخ

 مز افلا ةرامافل نب دعه ثلا قو هيلع قاد ذل نرخ ني ذلاريع قولا ةزعودب ةهاعو

 مناحولا لاق هثياد سوم نب |غباد بديلا تؤوعدنم مم رف نرتبومو رمش اواذو هدانف رعس قاموا

 : . من هب سبل ةراقىلإ نبىرعاقبإ © ىتدنّيلمهل |ةييطملاءاحلاو عريسلا نيس د ئافئا ل, يبل ساب ةبرمل نامل عي ىرعئنالا

 ؟لئاسدرلو نو رصلا نبا ههازج نبوته د ورمل نم لدم عسشولا ةسنلا شمل اعزخا
 كل امكن اذن ةككوحل هموت البند رجوي ححتل| قدصلا عب مالح متت نب هرجأ نب ليوس ظ

 ماسو هيلع هس او صون لوس هأرسق هولا تخيب دراسد درع هدداهص هسدالوسر وعرق ورث ىف نيرمحانب ظ

 تيار غل ماضون هنعيدد ىزلل اعد ةيرما يصلها تطد ناكر حيز لبوس لي زللاوسدوبشلا
 ليدل طرصلا ع ماخاب حسن ةدحانبة شح نب لام اب ديوسوع ناد د دش ظ

 بارو شذ نم نم ناك شل ان ةدي سد ب اطيوطلدةهعدرب اجو ديعسريل ولاد ثيدح ا هنع ذو ناكل
 فركة سلا هزم د معمل ؛«ارا اعط اف ةليهملا نيملا نكس لهنا فر رش | بجانب

 داسمالا حج ثول نيدركيادا يرام نر يرسبفوفج كك امد رامي سيرت د مطب ٠
 قاما كغ هارب نبل نرم ل هيلا ندم او ةليجزرزنف كالا ذنب شن نود
 ىلدي وهو روك عضم لب خيال بسني نم مهنم  انجسلارددأ علا ال لباد ةريبهمتال سيرت هند
 ةيأدد عرش دنم دف ءوض ق لام هله ئدس سا نب السب هرج نع هيي. دع ىدرب نعل نم هلصاً يلا
 لبوة يع اشعه عىدب ىرمقلا لبزب نرلاحو ملصديد وسر حا مدرحرس |نيلزبو اه بيدا

 ويصل صوم ماصونلا نعىددةرأدتلا نم كضلا برتحدىسلايلزكتيدحا هنعرلا خلا ىدددلاخالا#
 غلعل و دتركك رق و رقبعنب متل لب رموهومتول بردحم لاه اناد تيبس توما هنعئدد هس ذل
 "اوس هيرماع نيورعتب دس ادزتمل اولاد يرمالؤلع دن !برتحف دوهشم اف ةلسكو هالك انيلضو هقلع

 كراترامتا اقرشنع ارسل نيرب لذ نب م أردو كوفا تهد نركس نب بعص واس |نيرأع ثبدركاب |

 هدد ازبخريايرج تبعها معس غرو بحاصف كيرلا وبلا تالكايدبزب اها كب تول
 7 اير اح نيارو رشح رجا هنكىدر :اطبان جاحد قرطنبنهطمو ت انني اول موينحااف

 لان اكس طّيه وسكت ثيرح هلع امواطس ادددارذس |ضقلا ىف هاف فعوف ارنب ورسح او مضدبرمع اد
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 ىبحي ريسحلا اباد امربمحلازحاول اربع نب اجرا اباد سمح اهاط نب ىحي د هلا نبع ن نحن نولعمتضفابإ
 ني ةنس ن امو ذ هلم ادردا وست ىف رع نانا نع دد ماعد كالا دس دبع يوحد(
 ناو يرد  نركسو ةىج نيولا داع ازا نركسد ماش بك هع فل اسد ةباهبدام نعم
 ليكون دخيطعسدب ضلال هرم كر أه نذل ةيشلهذسالسهل ال

 ءاملاهى زل نوكسد+ اهلا م 1 ٠ وول ديل ادمان ريحني رجم دل ىددومو دل كعلاوس اب 0

 ناهييص ايذض يوم عرار ىدح هد نيوزقيلا ةسنلا هز هنونلا اهيا داهتحتز ميس ةليشمملا
 مك نعادنزعتس عنيد اك الضنلاو ةريلو ءاهيعلا رم ةعاجابشم جذب تابايلل امتد
 سن بو وين عى دواعما لبنه نيدرف نكسر ص” لكى زاد ىجهرفل لاس نيديعس نيوهتاماومصخر يل
 تركو ليعن ىو هراذ ناس برم دىز ارلا ةعدرنولا وزع ىويوسفلا بوقعلد ىزاول زممحولاو
 ىلون دقو دؤلح هل تناكدوند اشلا بهز مولع هيث ن اك: درزن عح نرتب هدد اربعر بواد بام
 ظنك روب هذ ناموادي رسالتنهعمسٍفثرف ناك اهموو ةدار طي ن اكد - ل مارحت و ةطمزاضخ
 كارو و انسح سلجم اكوونس ناش تالا د دور ظادح هيلا مين اكو ورط المكمل تاكو
 0 ةفوونةسلوداند فوز طرفحم نوشولع ثيداع | مضود ئرخاف طارت ججدض

 -. كتولاو رسب كل ذدجد فوتو دحاريكهبلا ى < نك اكلف كنت را نلارزعطّمسو همجوؤ تكلا تترد
  ةيومع نبرع نزع محلاه صدا دفدو نب دولز رحم رطب تيبس واد رْولا كاهاذ نب ا هساوبعزبتاداذ
 ِْ يضز ادمان ديد اريبعمسقلاوبا هنعكدر |هنيو قبوزفلاناطقلا ةدسن مهابا ني الع سلالات دززلا

 ضرع انسد قد لاعبا تعهرملا ىلا ىسحلا يزن نرخ تيىفيرسح اولاد مذ الا ] كحل ارح نورنا دو لاو
 نمل لم الاد 71 3 :سسايعن اياد تأنزلا صفح رطحأ_ ا عمل يب ايك نم رسلان سالف عارم اهاز نأ

 بطحلا تيأثني نبل كبوبإ ةسةعاعدشم عمس مترف د ناذااش يراد هتوبحي عابد جال

 0 ل ,ريك فاد اهزل !دح ناك دنع نشكر 1

 ايو تام ياو نيس ةنس ميلا ةيخال تن ااا ةعناذاد ناك > المعلا كدت جويا
 لاي ولع امم ل ملامح > يا تزن ادح لفونم ىلحلا ناك هيلع ةواصلا ترفحو هةيصرملا لش نقدو وكوب ةنس
 لايام داي يزلا) تدم يراه نبه ياي رسحادلاد علا كاتس جلع ادني
 درو هنعىدد نافع ىلع يرسحلاو ةرزملا نيرو ىراحلا ن لس نيدو ادد قبولا ك بع تبيح نع
 ضفلولا هركذ ريد ظغاولا نيه اس نيضمحولا ورحل نودد ريغ عربيتك رميالا هدد 5-5 - 71 و لنس نب

 هتسعىدر ةرثعيف م هنس انيلع مرق في وذلا سكول اند اربعه تاقطف ف الارث نيدصا نب ياص
 ١ ابوس و نرصل الجم اشم اذيشس ناك اضرلاىمومولاع دكت كر ادل ان املس نبدو ادو يره نوراه

 وأول نيدا وش عب سهو هييشبح ملا تلون وصم نب اسعد دمداردلا ب زحلاببعنعىدبب قبلا
 هفويورمزع ارسال امير صس لب بمب يوك ومس ناحولا فد ىرارلا ماحوباوذعرمزولا هنعئدر ةيلع نب

 أقورص كل امور ايو هتنن ناك ندزذ نكس ىدارانل مشوه افف دنعة عم اءاتلاسءاحملا نبالاتد
 نفى ىف د تورط اذن 1 لا ايلاديدو ىازلاهزنو تارا مشلول درو ىرابدنع تتكشيدحاف 0



 ١ هدد لسع دن الاس مذ اح با هرضطلا ا ىلا نعى هرب ةقوككا تس ةرمملا نم هلصايبتل ان ازقل | تاذ

 ايي دنع يدر نإ ترق نينسحلا هلي اج ليشيع تب ادم أد يدوتلاو جوس دنع ىدد درطقلا

 يبصلمول ا أيل 2 احد جالا يمس مسيو قف ثيزحر حلا وطساول ركزي مسامح اوباد

 ًرفنره نمالاصرت شر رقى يشمل لانس نب سحلا عير الاربع عيوب نبتياربع

 0 او عسبيمس امي ل يرسل انيس ارش ةرتتكع اجرى دوب

 بلاعوباه دلاقو رس ع4تسوف اوف دريتلكا هدع تعم مزن هدوقيلا نيوريسحلااد بيلا

 ىلاو د ارش ىزظكره اهلا مطاب ثورعم مادبد دنع اول حر وعيش ترم قل مز نباب توون

 كولن از !نهلانييحس عرب نس رس نين ددد ١ نبع عرب نمل أخ رم ل اوف | نيد نب ناس عتريس لا

 تاو من رجلا ربه اشمعرم ن اهدار رن عمم ن اكىدللا سيرا وهو ناتعيإ ن اممعيلوم

 5 ةدابعنب حفرمور رج نب بهورونبلا مم اخىلاو ىايل شون نرد نلاسرمل كعب ززع يدوب

 ابنا برقر رعاص بيرج حيد يلو معربا دنع ىددرطو ندد يرقتلإم اعىلا قش انب

 دارلال امثد مزيد راغصلا لت نو عامس او ىربطل رم عح نأ ىو ريحت نريد يلم امج الجبن ب نيسح ا

 ماكتب ناك انسحش اد دادإ, | نزَشو هب س ابل دارخد ن لسكر عب هصار ازؤلا نانس نير يطق

 هنسةزحالا ىداجف لشد بجرم تامودا زكومل وقرن ارح ني كرث اربع ن اكد بذكلا هم ناطبن امد هند
 وسور مهيسمل ا نب هسالدعو روع“الأ لينا جاي حمس دلل مج نيا زول الاسنب كرش نب ديو مالا

 كامسلا نيدرئول او از رل ا درك نب روحت هلع ىدرد ب دوملا لج ثلا رثلولو ةفملاخ نبا دوهد هد انعانب

 تد رو املذ ان رحمكم |ىلارسر مم وّمح لولا امو همت ن اكد ىس الا ناماس نب هدنا لبعد

 رهنسل وشف تاهو مانام جن عت ام نيوفتمناماياد نيل شعن تاز اوف قمل نم تلذ هشراعم

 0 اها امير محا ف حاولا ةسسلاو ةذاقال نكس شيداينير هاش كر |زقلا

 طوخ سر يصمم !خب منعا نيىلع نيس ا نب ىفع نبا سما ولع نيزططلا نيك زوال !هرمل سرهمل و

 ليش ناتسيبط لماع نم يدازفلا احل املا دبع احلا عيزضفلا نتسأحلانلاولا يدحم اب

 لضعفلاز ةدانال نالانادا غلب هنا حريتسسد دوت. لاو زم كن ع اف هتف ف وضد يسب دعنا

 دقت اي بعمس ا نيدح ولا دبع سا لاب زم اب عمس ثييا يطع عش هلو انلو ب حخيلط وجون ياورد

 قاب نامدزنل او ىعتسكو دنع اقيتسلد ىرونط نر يكل دنع ندع نفس ابادالؤسو خايدرلا

 006 اهلل خف لت أم لح نش باصغل !سابعلا ىف يم .اقتاخفوم اة

 ف هسنفلا ىلرشسلاو ى داو ىلا رع ىداوت نم ١ ىو تيل سول ا داوس ىداوؤلا ىف اك تدهش ىدوف

 لد بايضوشاطاب سح بيوس هزعلاطا يبا ةيعوذعفل طع
 ةنس مولا يزاول دلو بذ املا نم وري ازداد ةريحاذل م اصلارطع ىركلا تمف به اذ]يلل اصل 5

 ثعل الأ لعن ءارن ميز ايفو نيم ارا لا قد كازا لوكس هتافعم ا دزقلاذزدرسا ع

 ”ىادولا اهم اضيارز عقل اهنو احرف نون امش سل نعد امتنع حاول م بح نع هرادركولا ةيسثلاةزاد

 صارلا مس ثرحأ ويد ةلككثرسداخلا نم ن اكاك ادنَلاىرحاولا ددا أد ىلا يدور نيؤعمحس نب كد ليس
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 نور ىدري هدب ل مه ارم ىننرعلا كد !قسشل ١ ناقمدرلاليوس نب هنبرق نيىفع نيد ةيرروصم
 0 و ةنس قوز ئوث ناكو هنع هب ثدح صحو دويوضلا اجلاب كى داخل اريعمس ا ب

 ١ ديرصل كى نيدجتنب نس هينرق فوموه ىتغلا يدارذبلا بيعص نب معاعةيوعتب ىسح ا
 ١ ليعود اذ دالي 'نعدزب ان ثنين نع اهب ثرحددارؤن كل الاوتس ادلع يمص ا عرذاوعد
 ١ نيا ىحب تلا ةببش نب بوقت لقد اطنح نيدمحاو مم أع هرخ !دنع يدر ماكس نيلس عرب تامل ١

 ا زي سحلاوي ا هزخاد مص اع يولع ديب ةايحف نسمح تأمو هيلحاو هب اؤد دينجر مطلع ني مصاعنع
 | فذ اوددعشو سد ىلا نبانع اني ثرحد اليوط ان امن د نخيل لطم اولا ىنبررناوع نب

 |. نوركد ىريرارزلا هسا ديبعونبح بج ادنع يدر مهر دروس نب شينل اهديذ نيرهت ني مصاعد

 ا ناي ةذاصر ارعسس اهضولح ادارخب دمواملم ةعاجو ىذدرلاوك تت دمخد ةىيخصو ىد ابا ديلع
 1 / علت ىبخبدو هجومم :هلخت توت كرلا ندري سل نان انامل بان نط كرك سل

 سلينا ترمى مسع نب دج اتم فلاي أمد برثعر ساحل ادي ذل اطقن جون مهروكرمان جالك
 أ نام ملكا له لطب هن ورم أعرب تب ال اقف مثلا قف تاه انا تفد تجف ةريد د اضاقمصاع

 هن اف صارم تالاقن ماتملاف تا ىلاناق تفاو تيدر هرتد تب اصادرم أعل قي نيس نى

 ما ةنسس بجر يت امد در او هحرف دنس و يارا مع اعل وقل ىبدم يوحي ناكوزدكل الها ط
 نعيد سد بيز ىلإ نبا عرعشبرحب هرلذزهسس هيرب نع ن لح هرجمل ابل قيرقلا ا خرق عرب لعتس نيرقد

 1 لسد ارتد تياقن جاور | مالي مو ابخم دنب زهس هديب نعد مام بلاغ عيري رت 0

 ' رق نرزدج وسوم نسحلا فارجج ساوعد رقى ةنلا ذه نونا ؛احرطا ىفد تدرفل رايد
 يول بانك املس ني عيبرد ا نع هنعانتك اتد نطق ارل ا نسحلاوباهوكذ دارخنرعما نعينرمل ىف منهل
 غ د نيسحلا نيسحلا ندم فون اره ٠ احنبىيع نرجو نهذم نب مهيرباد ةيسِف نر اهكنع درع

 ير هئدل مازخ كح نبدس دبع نب ناشي هدد اديع تي ود مغ اسال ىفد تي دإزملا نس
 د حرجولازيع نب ةملس ىلا نعى دار طنب ترقد ىلع نب عويس ا تنم ةيكس ماد ترد مدد

 ةرقولا ةبسللا لسا عرشا قواد امث خاقلا خلك يهل | تعبوم نب تر اربع نب هدناربع هنعاكدد ه

 مدت نوع نبا هنعع يكد ديس املاك هرب ىرقلا نرخ نب اسم سبل هذي رمش اهرسيقلاريعننوح

 ظ در بارع الاربع نترقب مذ زب سوح زا هس احب بقلبها ند
 ين الات ةبحشو نرعنب هسادبعدعيدررك ني نصدر سو عر دج بخ سس ضقلا يل نامض

 ,ملاماسم نعوب تاس متاعيهلا نيا اناس اب هب يرن امد وعنا ونه نع ترحل مسموح
 درطاونو كيلا ىلا ةبسنلا هدهد ةدرشملا ءارلاو تق لهل | اسابهبىرمذامز اقف

 ةااتتين نبروس نمثحت يمنع اجود ةبرقلاطس | عربوزتل | ىق بربح نبال الب اق نم
 ظ

 ظ ١ اءاس الاد ةيزتلإ طل يملا لاقدتلل امربعتتب ةيقلاداضبا
  اكرقلا ىازلاد تءاقلا بباب ةحاصقلا قوثل بزب هب طسوب نيج اجلاو ه

 ةاسدل | هزيهروهشلا اهزيوزشلا ميبلا ةسشل انعم ىرحاعات اهزافد ىارا يرتد ت اهنا
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 0 لح ةرمملا يعل عر اد ثلا يمل دوكسدءالايت جاف نقل غل | نمش ةرش لبو
 اق لاقدرماع وحلا هيرب نب ثوم هب لوف شن طف بييجح عب ل اقوسلب بق نس دوطم محد وبر قلا ذل

 ليعس للاب الا طنا ىنب نم وجر نعولكلا سر اكد ممل نب ةانهديز نبرعسا عرب وكعب نوع نب ف

 مسقذ اروزعؤم اهب هاه انما فن عب ميل ننانم دز نب بكن بهوعج خت هيرطتس اذا ام
 ةاع اضف عرب م دعم نب سوس نب لاو ىب عسرقلا تنم سوم ميس ةوسنن كلن شع ن اكد ياش ف 0

 نح أن روزملا س لجيل هدنمرح م هانان ين هدنعقنوسس طن اذ ءزسالا حلطللا تلاقف منت نزؤمح ما

 ف بطحلا مهين الف تل نس نوط اون ا/دىل يي يضةق انلا تناول اتفازهد اموت هرجب هن اي ظ

 بإب ذالاد تنال مح مف هوو معو مخ اننل ١ نفدا عبس ارش نب ىون خير اع ترمس ميس اهب سمر اص
 ٍنعنا عبس لاذ عبب طوع عرب ةهسرم نبب مس وه دماش لح ا «دل د سو ايل اقاندا نا ىواسين نهد |

 امرعش لحب ةداح نيالا دبع نم رف لرقم نادح ب سرع اشد رهن سد |مهيمو د اذلا ا

 عرم قدرذ موبأي تو ورحل قنرقلا جرن اربع يرجي كمل ىتضاقلاد رف ني دال هثب ا هلع يدد سد اجاب
 روش اكو تازؤلال اما نم اهزعبد هب رنسل ا اضقوم تل اهدد اربع نريبتسياسلاولا :كدددؤش زها
 .مرابخا هلو هند هذ الو هنرثع نم مبطملا عجل باجلاب عين مالك ١ بحت ظل سحيم داؤنلا
 دنع تودع !مطساو ةعدز نبالاق ىطس ارا اىلع يبرم >كعل اون اىنضاقداركذ ةفبرط ة متم

 توب ةيبكايكك ب بتل ادب اند الجب ناعشنا قاد نعد ىرانجالا ير ا نع انيلع اعمال راما ٠١
 لن ةوبرف نب ازاقفركأراي جبرق ننال © ذا نط خلاف امهب هدمرمونونماقلاب خيبت فطاذيناكف
 اضقل ا دو رح نعددرق عب | ليس كل اوس انوا اضن طك انا انماحدي اهلا اقف حاابأن ٠

 كنارح هيل لش او كن اطلس ديا تليد او كلم | حديد لطرسو كلذ اوخ اهياد كايعاذ ا تيوولا وت هباجات ظ
 ةدسس نيمو سمنعس ب٠, نس >> لاى داجف قون وضل سل اذ قر ااق نصئارحامهللاغن ٠

 ةيمرتلاىلا ةيسنلا زم نرش بات نم ةيطوتلل ءايلا نوكس دءار كو تالا ضيوفا
 نجد اهم نوفي ن اكوكذلا ىف نال تشيل ١ اهل ض اذ اد نب ادب اعل ل أبد جمع 3لملب دو عرب 0

 ىثروذ ا معأع يلصحت دي مدبر نيس اويا ممشم اني نحو أ نذ ملحن زهد نم ةعاج اشم جطذ وردم ٌْ

 تمول عرب هدد اب عر جول ا هلعيدد |رطو هرمعلا هيويسن نيلعىباد ىذهردرلاريت نبه يس نع
 ل وحلا نيج زعل اول اذ (مليو نسمح هنس دع دحف دتد”لذ اهون اههضصالا يدا

 أ ىد ور !مظملاب الامن دل مران طخ ايطار «ركش نيل ىذلا نسا تركن
 ارح درعا هاطىبلادىضرلل ارما ثيرهان (عزلح دارج تناسوورموج اف نم ةيحان سرمد ٍْ

 ضل ادب تاموقاشلا بهي نمو اعهقطنب اةددصناكد هنعتجكاتذ لايت راقد
 كو اورح | نب نريسحلا نب هدد انيع مقل و اه ورم , ةشس هردتخلاىذؤبانخلب ادعم دذرش ةيحاتب
 ناد ينازل قلاب بس ىاركا ديس بفمي ناخاسنا ل

 توزلءاهزاؤد أمتحب ص تس اي: طوتعممل ا ءايل اهلج ءاون هدهاقلا نبا جيول | دنع

 ةوطرب ا هيل ب (ستن يا هررعيللاو هيل |بستنم ادالج ضيم مب اومدد ةطيرقل ىلا ةدسل | هلا
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 90 5 - 1 مم 000
 م5 ىطخي مره ناك ياهو ى لح | ةّتسد ناد يصحو هقوس الب لج كو ورب طس انزعب | نم دود ل اسلا سرق ىلوم

 أيزخرل اخ تلاس ايش ارثحلا ىل اخ نم صاع يولع خف داق لونج جيوش ناكف معج لهل نيباذ ان ططراع

 ينمو زين ام دعوماز يرشيذلاو نابح نب اماحج الات هين كأول ود لثرح نب ل مها ناكد اهو

 || هلغءاس أماه كرتلا يعباكق ناش لاطخكرقو هصكوةعامسو ةلحرم هل الت اف ا نفاد م جاوتجتتللد

 1 ٌلَتاستىرمر افنالع برم تعمسإ ان هب ثرح امنا ارهرتم كلذ وك ا هبشدد حجر لف مياطط رم

 ١ ْ (ٌسدنلا نب اما ىلا د مدلل ل طوف ينزل تدياال لخص اع هريىع تعمسلوقنرطمجلا عنب | عبر ومس

 كراج تام هن ارق ثب حلا ذي ام ىل اول اتدحر مرش نين يسم تقدراو تحقن ل ناك ىل رس او
 و امثناضعي ميس ماصطس ارث اذدورثي امو وست فس ىف ل اكدت الدو نري امو ىرلح ! هس ىل >لا

 | اتسم ىلا يهساربع اياب تلت ةرئىلاٍةممش نمو ذل ذلخع نيرطب هلل ف ماملا ىف ىدوملا ئار ذس

 'ء الو نانا فرح رول | بكيكا ىرب امك ءاند كك ي ند ذرات صاععتلعز بقلات غيمدلا لاق ه
 | ةعاس س طبرسد ميرتلا ىلا ذبل اندم ةلمهلا اءاحلا اعبزتاؤ و ضدرفلرذ ا ؤئنكأسملا ءايلا اعد نمد

 | اكول ندمت ب ةديسر عرب خل ١ «نب جرف كول نب ةمأس ىب بشل ىف ىاشل لوس لرفوبل اوك ىول ب

 ت اغلا غوش رحل | يرق عجب وق نب ةوسيد نيدل اخ ةراسوناوهددر وهل محول الش يذلا 5

 | تيييئرفنولاءابلا حول رق ايون وجل يشلا اهرطافو تدرطلرذ ا ةنك(سل وابل اهوار اد
 لن لجح هنم ىبوضخرمل | هشنطلادع ا عبره اذ لعوب | 9كم [لكطإ عمن ضحوم لع ا نم يس ثولا تولازبع

 000 اذل هرواهرلجل اكل دي اجلا هموم ادرمتتبر جي عنولإ هنعف يون اعمسل |
 ولع سرج ذوب ١ هل ل اهتز خع ثذحو هدع شرح نم حاوفدورجسا نيرهاز نع ثزحيرمترد ن 34

 ةبشلو هسا ترتوي نم عسالفنعتلا خرب تشدد عاج اير وهلا
 كلذؤد اوم حسو الك رىصقول ديم مت مساك مل شرق تمس اهناهوشطل رولا
 | تارا هنا حب كلذ ىنالو اعجب ناهىعق هوبا هحدب را غاغئئبةف انعزوتب

 قلاكصع ناكلاقند برد امالكرضسبو شرقمل اريقثلاهدررطت ل ومكيا أجئرسلو ةليلق هايملاداهرلزن

 ةدووملا ةلسطلاة شل امازطقرارلالاق ىيزق لمن امن انكتيرذنل نال هند لتر شيرتمينملد
 بمكئارا تاما الا شيق رشبق تيمس امل انارة ورح اهغنارشي قد حاطبل رشي ةن انطبرعد
 سانا ملقج او بالكس ىدت ةصق اماد هيلغرس اين الرق نككشسو عل اف تر شرت ورق

 دوم بوقحنولاو لش ةرسل يفسل ا نوع غييدوميسقلاول ا بي دالأ ارخا اشرف وعبوسري 0

 0 انااا ميد اد اجي يودحل اجور اربخنييدحاضولاونينسب ىو ب

 00 ا
 اهزح اريج نع 590 0 ١ 0 ا ا 2
 ... هج تح انج نعد يرحننبانع حابس بن اع نعرلاس ديدي وس انش يزجىثبوح قرمزي
 مهتم رياجر ولا بوشمل ماع تيب | ةيلالو ىم هيلع تن ااماع ةعا تمن حيل ةيح اهرلع
 ثول هسينالم شاقل ايس هنع يول ان اكطس اوزه انس اريهدوع اعد ىشبقل ار اخ ورع



 بود نيرا خب اري هدد اربعون اور نبأ, سراوقلا ىل عب لصركولا هنع يدر ىؤشل ا لرلعت نب

 0 هزه نولإركو ءارلا ونه اهيل ارهلا| هو نام لاجرجلا ىلرعممم با مهاب! نبا تهدر رانا

 هديب رومجسمل ى نمل الزند لم نب ةيح ان نب امدرم نب نرقهل لاب د منع طنوسو تيؤولا ةيشملا

 وهجر يما نو بظلالا) اقو دف وومرهزلا تصمد يرد ماع نرسلو ار اطتلا ف ىيزدملا زيشلا

 لل ىلإ او لش ازلا ل قل ماع نب سيلدا موقد لم نب ةيح أعرب امهر نب توقد مف لاترد اوكذ امن

 ل ورع نعى درب انهان ابباعن اكهذخوكا نكساوادوارلا فوكس ل انما نو هلل اوت ريعله ا هنم موي
 نام مد ةككريدبق ىبازيجم تام هن ين نممنمد ىلع اعرف ينص يتق هن نمو طفا توم

 سجل ناكر قو ننابح ن ماحب الا هع تيدر ىلا تاز هيمن اصردو ةوهىف بوكحيد شمري تام هن |

 ميلا ةصق ركذد تلق هاير مخ سلو !نع نحس أباد ةرم نبورعتل اسس اتمنا طوكر اناعض

 ةكعغيئدي مح نباد ةدرع يد ماش نع يدرب يف اعصلا تلا نجر ادبعنيىبوهو ج اهلل يمس

 0 لاق نيرؤاةيسشلا ه لعد نزلا اسيزحايفد ءارن هدوكتو ناعيا ط رول | لا يقبل اريعس نب لاربع

 يقل ائض اقلام اع طعر مهو طع ارروس عرب بوص نبدا عبس جكعبب كل أم عرب رق سوف بيبح نبا
 تدتدز/] ىبدليعس عرلا#د ةهرع ماش نعى درب قالا ىو لارسد عم نيزي مريع وعاد

 الند اصول هلمحر جلس | هنم مرج مضرم لزاذملا يقم دزالا يدهن اريك نانرع نيشلع نب

 ماس هيلع ددداىلصوبلا نصرعام هركذ ثيدحل اف كمو مضرم يل اهثلا نرق دريم هذه مري ايس

 بسلا ديزي يدل اخع كلا اى ءاجذ ابل شل نيالا نع زل ايدمع نيله دوم ايلا ىلع هسنعن
 يدي ذراع | ةذ ذرماهليوطت يرق ىهد نقلا بوش مثالا صارم هزم ىإ بالا ةيداوقلا

 ناماس هيزمج زم ايع يليعمس اد ل له نب مداعد طايح اب ارش هيلع نيو نم هديز نيداجوزيوشم رع
 لي ىرعو دل لم ابعدي انا نيعس عرب نحاو يبرم عيرثنو ىناخصلا ناو هير هتعيدرلب طنا ةمالسد

 عيرل امين وفاهم زن جرس هب ولد يف زل ارلاهنع تيك يدم نبى مدل الجرب اجلا هب
 5 دلو هاجيا غفارك رطل | زلال اهرهدول هلا فادي ايزي ب نال ليز فاس اطيب ل
 اسمين برلاوبا منمور قد ثوولاب توولادلبلا تاهل ىلا ةبشلا هزه( هيمن كذد
 لا هل لاتن داوسل ا هرم ناكر زسل نم نك نمتنا كيد ىدرفاضيا ةيولاولا ذسلاو نعد بداحلا يدان

 ليوا نب يسلب مم نيشس دوي ناهقلاصا نم تأكس يا ىوزنلا مقل بياع يب نسف غولام
 ٠ ذاينا خاب رول | قتسرب ظذاحن اننا يرمت عيال لاب عروقولا دنس مسوشسرل بالكل
 هدا نيمتلا جزحت مساوهند هيرقولا ةسنلا لسد ة نحوملاءايناادهط قه دلككسلاايلاع ءارن كو

 يكريلا معمل اريتريا تبن ىلا بالا هتوزقعمولوس ةري اذ ةسرقيلاساد ةسيذ نب ايفم ىبقلا لحال بح
 ) امجلاص 0 معا ب جرتح هيدعار اق حلمت هير ود احلا هع دم تيرس سك 570

 06 دءازاؤفو نانا يجد يد رقلا رب بيبح عدو الاقدم نوحي عدد هّسرح

 عيروجتنم هيسير فلا ة سلا ندد ةنح اول دلجوعمل ءايلا عيرخ اود اتنين ية !ءايلا
 هو ى ثلا بيهعم نب مصام نوع نسما ايل ابأسنالبدوميشمل ومس يد نيدسن مكي



 3 احا ةممإلا مارئاسخم نويل اور مبا نم ةعاجمضو ثيرحلاعارلاو يزل بعنلمل ال 'ةسنلا

 ناهلو طمرق نب ن المنع طم هل اقد ةذوكاد اوس مزح ىلا اون أمناومالل !لض ديه ة رمد د محلا
 طف ز دل اودوشو داع هتوخأب هقللاو هيلعملاوت دس ارمدوقو ةوعدل او اسلم داص متوعد قم
 اكد هس اربع همساو عن ماس و وسلب ابد سحا ون اروح م لل دالو ارم ةعاجنامهسوهطو

 مهر اح او مه اياوكذف مهرتتو يل اديدلاو ماوصل هي تت نالعو جالا يرسم | نيزجحاو طنا عب

 يو ةلودلا بح اصواسه ماي( ارنهم ناكل ذل نم هيل امرها !امد كامل !كرذج شوقر ثا نم ديد اذن امام د

 ”لسصدس الوسيم دالد يق ةراظ كرم ن زفت ضو واعر شمل دوف رعد زي ناش اول اتم الس الأ

 "نا او ةمدرا عايرإوعأيتزلا اومدشت نك ولل الع ةيعرا لدا اوسوسو كلذ قر اوشا( خش او لسد هيلع

 هنناع اطم موق نبا هدارجرايحا رمز داق دخول |ىلاادح اد هزغسش ملاق كاع عابرالاولامهدذض ف اجر: نم

 هنو ربكزجؤلممرزل ا ةوسر نس ىئ ذل ازعبراصو هيل |اومسشف وصحي هكون اع ةحتنم ةوبمدل الع
 ةيلمؤ طمرؤبل نال توج معرس اعمار ماهم نالئطع |رضل اهلا اوبس |ما لا ريطلا مسقلا ود الاد ىدرعلا

 او بلاخ.عبرع ثيرمدنع يدم ةزسن نبل الس يوحو باسولا دبع نكن ع ثزع ةّشيرملا لعن نيرعنو
 ةلمارجل نيسلاو ملاكم ارا يكسو :يا نإ يي يسم وأ | مجرد قاريطلا بديلا برم ةءرامطيس 0

 لعلام ةدلوعد ءيسبمقملا ةبمل اهزهم ثونلا اعرض د توولا)حاينككسلا يايا يب ةدومكلا
 انامل نهةء جاه ضداهش وكلاب نتليل اه تن جاحملا قيل روزي دداع تارمه م اغيرذ نيل

 هل لوسمزلانعجلا لا يحسن يركرغ ياو يزتملا هددانيعابإ جالا نعرحت ةنسح ةبيجتةلاحدل كاي
 معتبباو يرخلاممجلا رمت يش اقرلا هليالقي دول اسعد ىلإ نع اج ثرحد ناريض مر ةروثرل النو لكيشلل |

 ماعيدلا معلا نب مرلكأربعد قارا خريسحلا نب قير اه حاصل يحمس !ةيييززو سول ا عجب ئاحما
 يابت دبع مضلاوبإو كب اليو نمل هتست امد !ميدرب ١ هربرص لس أيعئاوإا هنت ىدبرسعذ ةييدمحاو

 ةاىناجلاصاخ ناموةب نو ميس ةنيزصو دار دل هرهسو نيسيعرت نسملص [خيسمولاوريسملا هيدصا عب
 مهن ازبع ي مهري او ىرمولا سل ادأءن نبروتعرب هس اديعو يرثعابلا نيب ربت اباه امد هيد نيوججتس

 .ب ان مهب اايأ هزنبح يدع ١ بهي هزي زلا اجمل نوي بوعمضلاوب هنعيدر ميزي مشاه
 هدهنع يدرمدوطحلالع نيليعمساو 4مل مهلا يولع تيررخد دال اماس يبرد لك! نع سور ِ

 ددانوقلا ىلا ةسلا«زمم اعيزجب تيتلاو تل الاد ثا ءالا نوككمو ناهاوم' ذامملا ه
 0 داعب ف ا مزل | شويعببا هلا مم رمش يلا مقلم البوس نب كاين سنا العن ه

 اب مين نب ةورع مهيلا بسشتنملاو بحت سر رطنوسو , امل ضل ةيشملا هس ةحيذلل نها هريس ءارا
 جاف حب هي وعم اميارقلا ب بنو نيريعسول الا ئيبعل الذل ١

 ف هونلا لوكس ءارلاو ني لاول ب كحول | وسمر ايل ةيضعوةكطذامهجدزل مم نم م

 هع مهكاف تانذ افملع ا هدد اور |ينايا ىوق نم اهنا ئطورخترفملا ةيشل اهزاه مهل ااهزؤ دجلا

 نعت وفكرفل اي وول !ىراثي الا برقسن بوح! يجري دنباد :. اميل ا نوبشيد يحيل نم
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 5 طخاضبا لا ةبلعلا لع فراء اسرع اود ترفل نيذالا تيب ة نكي ءافارك ورق ودر لع

 ٍ اولا عمس أم سلارب يعل اوعيو عيسم نايم داره رس نس ىرفرفلا الخير وو تركن عريسحلا نيرحاول اديه اطملا

 ناين نب هدداليبعو ليوس نب ليعس نب لبععس امل !اءاو نيهداش نيرعفح اياو ىلوحلاعثيوع هئطقر اللى ولعي سلا

 ويشن ناكمن اهنغانلككو [يعصدع | مساك دنع تسلا ثبطففطع تيان ولحج ليات دم

 0 ناسا دارج وكوكو ةئس هند الف تناك ركن وس حست ادا كنان هك اطلا باي نيود

 اطول نوط دولا نم ةسيرذ ثوط يشكل ام هسبحر نهْؤبزف تسول عة رجلا ةنلبوعو اسيا ةبسلا نم

 ىاميل مسا دبع نتربرج اه لوزن ن اكق كل سرهش لوةحزمكا اهل اشاد نول نطباقداد اوه انس اد نيون تانية سلاف

 رهاوازداهنع وج: ولك مهيلعمددا ناونصر قران م ةيماضبط اال تام اًةلْطْح ةئئاطلا ماحب رو

 مث هلع نيريوهتملاو أهي رعت امد ماسو هيلع هدد اىاض هدد وسر باوعثا أهو بيرم نكست 4اول اف

 بام نواح نحب رطعح ولا هنع يدر عسسل ئرشلوب نس نعي ور ىأس لا عا ءاس ندم اربع

 نوبي ام درقولإ برقر ع هاماو ث وح مهَنسسو عجلات د ناج هورت احيا يطع ؤش وبكل ماهل
 يلم يسملا », عيا هنس نامل ان_.يسل له > كدب ىجييدسا دنع ثدح بدع قا نغىدي دان نات ري
 هو عن والا نع ادح يرحل اف ناريس طللارثيكن اك اظذاحو اك بذرة ه !نمالأسؤولا دف رص ديزي بوح

 ديب ىادوب كيوي هنخ قدر مرنعو ةلاضقنب كر اسد اه ننمحو راو برك هزلس جداح واب

 7 امة نانرع امديف أىدصلا نون“ ا ثكديحد ى داموئاروصنم نرحاو قرمورا !مهدرب ا دنيوقونوزنح

 ىبوصم ئرر# نع ليس 11 ذع ذولا لاو الدعم ناكثي د كباويص نمر عصم هريرج نكمل, ريدم يوك ةدارذم

 مين أح ىلا هينا ا اهسم طلع هنا نطنإ انته قحضد امص دلال كَم ث داحاب ثرح هن اكد ثيرحلاؤ قورص

 نوما نكىرنعوممرسل اقف هم هلك ليك ) نك ان ةعرسز ادن اهلل ثيل صنم اذ دنعىلا كلاس

 دجلة كيلا بحا امها صاع نيلعو بعصم سرج ةعرسز لال احلا ث ال ايدك 4 اهلهل ثرحا ام

 لياككنب ىتلادبع رمت عيص و داش ا عض نم دنعشمدح نمر |امروس مالك ركل يمصأعيلا بحا بعص

 ١ اى ا |مزلملا نشر اد | فمل ومحب نع أع ثدحد اج احدخن مرت ىلاسورملا رس فص ني ىموم نب

 نعل يزيعس اهرعاص بوح ب ىبحاذعدك د دزيجل هيوببعو ناعم ضلي د ىزهم يلع ديس
 0 قو | م ايهنس ىفوتو ثيرحل دحوم ناكر ازبلاوفاشلا يكول هؤيس خلع نيريمناوسددليبلا نورقفلا
 |متدز اردن ير وك ةطساو يبت رطل نم ٌةسْرَو ةرل مو بوقرذول ؛ةبشلا لمدوايل اا عيزح اند ءاو امني فاق متن

 يالا ىف نلاضسول نيب يصح ببدس اح يلهب نيسحلا برمأح تيري يسحلا بدو بن ددد أدوا

 تب القاحلا ىالسن صان يرحزشفلاوب انشد ادب هنتوا نئسح انطاخ نام ةرلبل اعلي لئلا د

 وا نم عرعر لل ناو هتولبولا تيقن او وكف ةسسوت دل خد هددرمو نامووشلا سم اعاطق | هلع

 عمس مهو نإبح يرغعح نب رمزي هساربعد ناصلارج نبهساربع حس حاكميلادوذلزها نس ناعبما ل
 ةلئسلا بح الاص جن ناعم اوين ىلوفرقلا ديعسول ل اقف ذحوبش هني هر جوش يثاب هلم
 2 ىلصلا تقو ةميلل مونأمتم عؤ نات دس اهنا ناهبص اب تامدريصلاولع جز اهب اكشف نس ح
 5 :زهواطنا اعياد بل سكك دارا بوس فاننا طوطموقل | هرم يك نس ن ابوس نس نيدعلاوسداسلا



 0 كرش ةبنلا ذهل اناا هطاؤداو نركصد دمنا طوول طا 0

 ْ || انيك يعمل ناس نيت يردك جب , لامتحا نباويثؤل اهنابعس ابا جولد ناش هيلا

 ظ | ةيصدؤاحدببالةاؤدل تفر فا اعيرسلا ةنلا هلو املأ قدم كلامه نملع ه
 | ث/وردس نيراكنيإ هنع ىدب هيك ذ هر انما مرن عاوؤلا قر عام“ هرذ ومو هن فرحا اكذنالظؤل ل يسذ ا

 | هزم ل, اظلاهذاؤدنيت هول هيلااوبش هدالدانمةعاجورعس نترايصعح هل

 ْ الروس نبني انيعديل باستا لاي دومتملا» مسو هرلعمسا لصوسلب ن طوعطول نياعبر زوسسلا

 ا قا رعس برام يديد لاقل اطلا يح أو يري زركون هنكيىدد همأب يدرب طؤلا دعس دالوا نمىطرتلا

 لابس يتابع يزد ب همن رهتح نبدأ نبدا نب دعاك دد ةيرهوىلانعاىدرب يقول ؛نرمل
 د نيلهدرغسا ًانلكعف دولا ىطرل يدان مداها زوما طولللعس ضرك يردعح نر اعل تالا

 وح وشم نيزيعس و ودام عدا زوبع رم هند لود مد قر اريدس درك ىف نردد لربع نب
 امو. "واربع ىلا نرب ةعسرنب نار كانا ربع نري عسي ؛نأسول الع نيهدد از يعو رعس عنب

 ُُس دو ناقنا نجنرملول دل يلا هخيدحبتل رمال هاةاحوبالاةرسابب يراامزكاقككتبحنيرج 0

 00 ل تدم ارب لت لانج ةرعءاظلادةلمل هاب

 له نيولرقلاملاس نيردك هبل ستنملاو مل بنل نوه 361 نمن وذل لاو ةطياودممبلا تبشف
 1 لمة علو ىلا كرب جول ووطن ايدك يرجح هلم اهنغى در بلاطو يلعن تيدر ةنيرلا

 ةيلارها نيمو طؤلا ثيرحلا نم:طنرق ثيم نإ تا تب ةلفقنيداججب سامان ملس حبك

 شبس دملارهازط اذا نلنر اكو فراءرب دين ةغخإ ثرس اع انك كى درب كتف طرت مول بشير نم ولا ناك

 لع بكو ارم خادلا بكن نحس أداا انذنس نام هنارشرخو ةيامجن ام ةنست أماهدامّضتوالع

 نكىديىنزلا كامب نب يضع يروم نيدسن:ريعد دأب ىل سري لب هنعوور هيحا رزكئدر ةنرم ١

 ميدي لع هس ىلع تنوع يللا ةبطم دعس هر نب بوي نعى دما ماك هما
 يهب نبة بلش وعجولاو اهرغ وربع نب كلملا ليعدرهاحت هزعىد جوس قول عجم تنازكا امد طرفموب

 يراه سابع لع دداهل اد هزل دنع هيرب نمو دريت ن مام ناكيفل ىلا

 ثرموطش نارك ىجيولاو او يراضنالديعس نبيك نعد مريعس نسر نعى درب ةنيرملاسناوزلا

 احيا ى ديب انح يزن كم مزاحسفل نع ديب ةنرملازه نيل كلاعب ىةيلعت وشم
 عادا هنعج فار دم ناكل لف عساي بدم راع ةدئر حم هلزص ١>

 محمي اجلا زب نيتءانودلاخنيئاطعو ةزهني ماه نعذرحد ايلفطن اكقران ئجرملهنإ

 ولا يدان مي هبا وعاد عرفان اود اريعو دايز نرسل تريك ينع 0

 يح انبهس اربع رضى ارو مسوهسورققولا ةبسلا هذه ع سارلا نب نبتحج دل يفهاملا نم ةنكاسلاوازلب
 00 أن هم سى داهولا اروصصنبر مب نبع نعى در (ىرقول اظف احلا ضحي را عرب

 ريرلا بكداهياعل ايلاطوب يان ذم املا, حمضرم يرق دولا ذل اا ججتبدما رج

 17 اللد عوسومها نمد نه نس ذدد وجو درجت دوج دورر ركل نحن رسمو ف نخنوخ“ يق



 عريسجلا نيرو وضنا ورغد قاد و ماشه نب لخو رىملا نبىلعو اى هرم لس ثب مج او تاوغ

 ولطب يرجو عيكد ىلح ثيريو ةمأسا ىف يريح نبا برحلا هنع ىدر ميركذ ىوعي اقنطحو نايا
 ىمشر ارلعس نيكد اكاد دأد نيم تطلاسذوباو ىركسلا نوت ازيعوبههازيسبعد نابؤرما نب

 ذعار إشل الخ نب نوملاررعإ اسو ىف الركون مرخا دع اجد ىدربلا | ناوفصتب نيس اكواد
 ا ةياسلا نعومي نام هن اما امتدت تاعك قدر منان أبنرلا ىلانعةزهرحت نيالص

 مسا ناكوركاتم هنن تاذم ثداح عدي ابا نكت اكداداشسا الكفل منصن ناك زلم حس نب
 هنتكيل اب حرش اخ لسربلا ىيسح ا نيرو مماسل اج اينردا ىلا تركبأبا هدد اهحرملوقن ىلا
 نب !تام مولونم اهلا نعت اني اليعمس انا ترك فسوب نركب ني نيسحلا دلاوضاّد لال اق نافع ةديو

 شل اق هيلع صنتحممسول ىلا ماع اي بمدذ اريثكملعدعم تانوكبأبا دهسا هحدإ اذ ايثرم اى
 تامو تي امدح امدبس فك اهم اكو نا ىيعتاو طلع عدو نش اء أمد نفدو 1

 و وايل لمعي ادام ءالا نوت اهيا جنو طرقل |« تسل« ىداجو
 ند اطياسن | كلم وادق رسل ايكوم ب زوملا >اب نم خدك ةزيلم هد ةيسلطرتيلا ةيسنل ازاه ةلصوملا

 هنن! نع نب نسون هركولا اهيل نشل ا رمومهيثملاداثنحو |يدق نفك ءاماحلا نم ةئكدكعام هلم
 نعى دري دعم أننا فتصموشلاريدح لما اماما داكن حلاو رولز يا هل بلادي نب
 ليعسوبا وكب 0س ىفوف يلقن ارعم نب مظدوباوؤئاسوواسوخبص نب تامل ادبختب زج ههداوبع
 نو دت طر ارباح ني نوعس او نطق لععا ىجوعبو يديمطملا ىف يكد ىطرفلا ىححصي واخ رنشب ان
 بينج عل اديه ريتك نمل دبعتب دمت هددابدبكيإ نطاكدرب ىليقلا تاهم نيدجساد م« ةشس
 ليعمب نيررم مصس ىلو قل !ىسل لن>الأ تبخر نزول ورع تير اط نسم اوف اه برج همتشيرملرن أب فوت
 كسك نابع نبوعدرؤسعلا ناصلا بز بجحيرمخوزبككا فاصلا ليذنيرحتد تكلا نانا
 اواو ذغلل اب افراعاصق الاعت اهب ايلتد عبرا نسوق ل اهجرسل ل٠ يرانا ىتحلا ه2 ثرحو

 تكلأبكب >> نركونلاو ةخللاب راعك وح ماماو نا هرتم ىليقلا يدان“ ابان نإ ددرعستب يب
 ناهد ولزحا هتهتشكو نسر هتبقل عوشلا كلمداو نزلا ج.وتي ارستطانعرهمو 25[

 ةنماكم اهل تنمو اهييكسو ناكرتذ ! دالي ىلا حمد نموَمس هنا تعمد ابر ضان نأ
 "نبع ياس نب ىلع الاربع نريلا سبع يرن يدهن اديع برم هدداربعدلاو دفا تاتا
 ىب مس ةشس جيل شدو ىرمو ثرحوكالاىلزل مارت ا كاوسحل النعل تتريحت كب
 0 را توسان لاول | هنعانقرح ن |ىطل العن ءىحي أبوك دب ل اقرس وك ارتسس ىفوف

 يحل بن هامل الب وملعم انيتيم ناعما ميزان تان ١ نكس ميلا اههض او ةلمهمل لطلاو ملا
 طلاب نيورخاب مخ نب ىلا دبع دازند سوا ةيسلا نهب ميضاو ناكل اههد عبو
 ركبول ا هشه ىدر ةد اوس نين اطوفاد ناش عيد نيدس انيس نعىدزر ناهيضا زا عم نزوملا
 يطا بي ورع نيدجت مدل وو ميك ننس ة حلا يذ ف قت داظض جل ةيد ماب ىموم عبدا
 واعر لمعا نب نااس هتعىدب نرحلا تايثع نب ىحي عى درب ناهيبص له اس ,أبس ناب تدوملا
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 37 ةسلازه ة رجلا نيشلا اها د ءاناقث يفد هه ضو شمل راعني ديكودداكعلا ه
 لع ةرثكممذاد ن كإعد أبةجرشا :لدرعل ا ىثاؤلا قا يفرغ ة نيم تبركد رشد ق ىلا اشرت

 نزلا مهتوثلق نم ءاصاخ 1 او وا
 انو زرت تدار نيدلاخثبةيما ني ددد اربع نيديعس نيروغ نبا ختي دون ساحل نب ليعس تاع ول

 قفاز وت نامه زوجه ا نمركتلا ىشيرفلا بالك بن ىعت نخ 1000

 ايدج دريأباد نيوعلا بنج ابرج م ازشفلا ياو ي دمها ارضعلا تيرس احل جمس
 وهب انادعوملل سار ىلا تيءوصسصو ىر اولا نأهول اني "نيم نب هساربعر لحس أاو يدعم ١ث ا سنن

 ناسا اياد ينل انؤبع نبالعو يسحلا تونا عب هدد ضير اباد ىرصر الدجل تروح
 ةوس ناكو هج نم دعوجمنبد تكوكررس سايب ثرحو اجاحو الفن حرذ بيطخلاو لام
 ناح نين دره دب لما نير نب ناس رول اولا هيسعل او وكر موا نكس ةشسو ةلعن تأمد

 نبةيعا تربك «)وماعلا نب نيعس اب ةسيالع نب ىف اربع ةينتع نب كو ادبغ نب هسا ريع نو

 اكو حوش بدع ارسابعلا ىف عدقفت ناسإت ديخق مع ماما ناكترتلا نانمريع برم ربع
 ندناسإوم تيرحلا مس دّومل لس دويل علإ شنو و اهتفمل | كرسانخأ [هيلع محام نأس إذ ءاذ؟

 نسما ن رمت رفع ريك ادىدم !ممننع لكك او ىريعلا معربا ثرحن ةيداريكمإ
 . ثوصلارابجادبعنينسملا دعا هدنليعأءاج ارت لوس وو عمس“ 4 ريع مس |ندئكماد كنا

 رآاثلا ف هرك5 و طخ أحلا هدد اريكؤل الاغا ذعدد مهيرفو ىوشلا قس عرين سلس اعلا اا اشد

 ءايلعل نس تدان نمر ١ نكد صعق ناس لي ثيم زها مام اد يعمل |يذيقلا نيليل اون الأهم

 نسب نم سل او لسملا عمت قانا اداعرج :عرتكاو هس ى ةسيرمرم أمدزلو اشف مثلو

 ميوجلاونسل الع جوحلاهوفاشلا بحيمولع جيرو نصو ةيزثلل عر نس فاول !لخدنو عرتصسس نب

 تلوم كب هرظول ا مزسخخ ماو دحس نعل 'لداها حيبندرساكلاةحبلا ةاملقولو الا 9

 دمتي ىو ”هيلعوصو ةمجلا اا هم ماوس عماحلاولا 2 | ةوجركة يشم ن اهكيكرلا قيال ا عرتز اج

 مل ةرومو ندد مهِيلع حج امعرد دز رلولاول ال عواصد :ناتيصوارقز تنور عاشوناقلإ

 تلاه انف ةلاخ عرس مانملا ىف يلون اولاد اتسس حيا ىرسد مباويصإ عسر الن اهم نوف لم يطال دايز نب
 00000 كلون نراهم حز ل اكاتكدما يناس

 الأ لجورزع هدد ايوا مب تاس ول وردلولا لامي ترسفن ممرما ىلا مرحالوطق طرسوؤ تعفو امز وقد

 بردج نيبزيركعربر ماع ب هدد البق خرب نادرطح نب دو#ت نيب هد ينعش نري اننريزيحو اي ميعلا إو ىف باويس |

 ةنس جلا ىذىل ىقوتو ةيزخب نوح | ير كأبا ميرو سيتعحا نمور دلارسصشربع نب ةعس سنن

 دولا ثاقوملا ثزصمل اد هدن ارنيفن ل السلاوي! هلب | شكى در نينس ث النو رتسس راه نب اوعبر سايرس

 انيىل وم هلايلىشؤلاا هل لقفز ىلا نياب تدرحملا تنل رسب نب ينس نياويربعتي رح نب هس اخ

 ءاولخلا دال ا نئزح ا ورتب دوب نكتب اقرناعرعتإ !ىف تس أصل | امل اة درص عش ن اه حا

 نيدو ىزعمل لش رخ تيرم اخو ىئ از مرمملا يعمشمرب او ئيطس اولا ن املس عيزيعسو هأبا حس
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 1 كنس دورحوإ ىو بوما رج نزع !و ىلع أزرع نيفو ود هرم نبى سعد اقرمحلا

 0 .لاخ ا ءايل اها دتدرحل لان ةدرشمل تلاد واولاد نايلون ارت | صلو نءاملاك

 انرول ليج نجا يخت نوط خ نت لمت ددن ل بكو أ.ه ناعٍن | يوم اهنلا نظم انزل ؛ةسلازه

 9ك دنس داي مرتد تبعناوىكسع ردها نبى ردمتل» بج: بن اهلس نرخ
 لادا ث حس طلو ىريد رتل كلا نبددد |زميعنيل محا نع ديذ ثزح | سلخ ير ١ عما قلاماد

 حيران اان احلا بطتحيركلا 16 عمرنا عم | نسم نمتد عنتيل لرسر ارب ل عاود اد ليز ىلا

 0 .تلاد نائل ذ يعدي ةرمدللض رفا ةقيادالو كش هلم مهساملد انباع ادنعتتكلاهن

 أشلاةياعي مساك داعم ن دام نع ةعسر نيا لياع ع ئريغلا نع وك اشلا هاد ثيردملا

 تك ندؤرينالرب ذ نيد ابعد يسر يوياعد ىلا اديع بزيد احيا نارام كرز
 هلأ نككم ىولا ىرق نع ةبرق يصد نجرد ىلا ةينمل اعد نال اصرخ ايد ياتو ءاز: نوكد اا هند
 دنع فرح لاوس وم عيرشرب ا نعم درب ىنجرول ربيسخل نعت بل نك وعيش اذ رحل لم أكؤلا

 ن ولاهم ىرناب ةيحاؤعو جملا اةيشلازم مخ اميوخا فد ةنلسلا ءاراد ناقل وتل تيه ليفعلا

 واو عركداسد جونل قاررم س يهد طبر خعوسراحىلإ بالاتاترقلا زارنا هرعش نزلا دباب
 ه امس طب اذ رنا هكر نم ةيرقوحد جرطملا ةبشملا هج ملا اههغا قد دشككسم ؛ءازاد نات مشن تحي ١

 ليلا سملارلامىلإ نعئدس كتل زحف ىرن الزنى كوع ماحد تك ادبعلاة كيلا ةوعنيابدا
 لامو ساخن هس اويكو الس نب يوصمو دأيز نبا ل طا وبي السا دبع هث ارغ صمون أيع 3

 © اها ىئددلقل الارلا ضو ءاز انكم نانا قدرا هنعاب عمد ةعدزداوىولا ىل هنغبتك ِ

 تانفرس لا بشملاو هي رخل وازن برعلا نما عاج ميد عيرفلا نيم ىف! ة بسلا هذه ملا

 ن كر اريعدنعيورص اخد نة يلع نع ىدرىيصلن سوم يع نضطاب ٠
 0 اهزاؤد فل “هلا جرمدوواول اردو لارل اردنا نوكسد تال رس ودولا قيرخالا م !ندان | ظ

 0-5 نع ثرحملاو درهلاروت نب ددد احتل صعلا نيرنارحلاو او ناحوذيل اة بسلا هز همرؤلا ْ

 كال ؛برسجملا ذيل هيلع اهيا ”نزصملا نيسلاد نت لسصمل الار | ضوولون هديك ضال
 دوب سو دارثب طن سود رعت لاهل بند قبل ا. ةل حاولت دز “يا نرطبرسل داّولادْس د واعلا

 وباسل اىريمكلب اهلل نرسل لات سود يرن أ غنمعت بكلام نب ثيل نبى ديف

 "ورع لأ نيا نيسحلا نصى درس مباع نم ىمددرطلا؛دأبذ نواعم نسحلاولا د21 سدا ْ

 هع يدر لص لاه نود خل ناسي  نس هدد عياد ناحل
 ضم رم مول و ىف ندد قمل طع ادرازبلا لسا نى حم دنع ىدد ريس نإ + ديزل ىلاو نسح اد
 ىضداؤل اجمد ليك ن ان اسحن مان ْن امحئ (ماجولال اتةيامد نيعدر او نامئثدا سم ةلرس

 مادو روملالها نئسو دولا نناسح نب دهد: قيعد للاب ني اكيفاد شنب داحلا نم نأكك هيلا بسن ا

 نسعى در وسجل ناد اومددقلإو محلا ول جمساني ىو دنع ىدد ديكو ل نك كدب ْ

 08 اكيد رول | ىاد نر هنم عمسدن | يكد ىل اجري لهذا يلل يرحب هدد اربعدماو ا دنع يدر ىزعتفلا ا



 ىلا راجبا سابعا نرمج بدم ننجلاوباهؤيطخر دل [فعسللجا دنععدد نرعلا
 أهنم سل راين دال نم ةرلي ىدد ةطارتإولا ةسنسلا لمد دل معمل ءاطلا اهيا فد وارلاد تاهل نعب
 ان قىنلو نييديعسم) هر انكم مو يقترب قوتو هنس حسو ترحيل يا

 ىلا ةسنلازمم وقل ءاطنا عينا د نل "يل اصر ةدرشمل اراد نايت خو ظ ضل | رغما 9

 ول ميس ناك ناحل از اطل ارانب د دس ويعوب ؛تل ذب نوع مد هب حرب تانبومدطيقلا خب
 ولاو ديل نركد ة رضع يوسرم هلع ئدر ةريرحو احم هثم مس ىرد' ”لعأت ىلإ بر عسن يدم

 ' ١ 1 نم ءادلإسكم ءاناوغ لع اول | ديزتبةماساد ديول ةديبعنيىمديشم 0

 دوم ذاذملا م نطيوهد دق يحس نب نوره نب دح نم ايش خ طاع نال هن درغ جوان ريس ذض|رفلا
 لوس ن هدم اعمى لع نعشدحو لهل اص ملل بوعرا عيرج ةناخدو قبلا

 او ةنسيرخاالا يبد صو فد ل مرح نعى. /اديعس ن نوره ث رح نم يشن اع هناا زج ة ف
 ىلا هنع ىدر ورعب هماريع نعىدرب فلفل ميزاقل معاعنيو تلعن روسرا عيتلري نبا هذ
 "نهاري ةلشعل هزع تلثرمس ذلك عد اعل هانكسل نقلوا سس و تلو ئزدلاع ىرفاعل

 5: .ئكأم نرعنولاأ هزم حسف ارذلا يرتولاضعلاوهاد يني لابن الاص نيلي سم الاعتلا
 زصويس اياهم نم ةطوعمل ىاتلا اعيزحا دة حّوشملا ماما طر شند نافلا مم نك لرهلا| طفامل 0

 . .اهلاياش مهم تيقل يد طرببكت بوعد هيلا بسلا لجا هلطازتيس ملل المي قرم ولالا ةبشلا
 هلا ىلا ه'اريعن راي زبع نيلشل عيار مهم نيثح مرو دقفلاو محلازسا نمر زف

 . لمعان عانلا ادلب عيمهممرايدجداساردف اثر اسرونس اصيب
 | اسي رج دسد ارب عاب اسمو نيم اعملا دهد ان فرتمملا يلعن يرجي يسحا اباد نوم لآ تيل
 0 دابجلبعرجتربا دتعيىل ىدر مزقطو يل ارلادس ع نيلعد عن دزقندوم اقلاعاضمل ومحب

 لامحا ب معربا نيكل |نركرر وصنم ار ىلع خرجت وصتم وهارو هكر وس ذتسرجلف ودول ني ىراُولا

 اناودأي امس ىوتمل طاق نكيىب ىلع نول ارو سرعلاو ةئللل اياقراعناكود انهن كس هارظفاربخ
 ايقربطلا ددداربع ير اط بطلاب اديكعرمل رعي معدرا نحب باددازبلا تاكيخئربخئيرحتبلاط

 نسي رشاجاعضا نم معاج نعانلايدد يورو املا نيبحن رن عسا ا ةارصقلا ضعف اد

 باسو نع نسل اوثس ىف ىف 3 هن اذهل لس اكتب كرامل كى لاد ننس نيم > ل سل نوه إه
 ةئلاب هش و بلال ةيسنلا فه ءابل اهنا ىفدوارا اند يت اسكر مل |بحيب يبن فدد
 ىمايرلا هطعييددرتشماللا ورشي اع عرس ايع عيا ع و.طل:داحبن عدرب ىلرذلا نيدعيلا نب كتم أميل

 000ج جايب جا اكد نب وكر رعد اند نب كلام نع ىدرب رقما نايس نب كم ويغؤفاد
 نوع هلم اد رقما هنعمىدر ىث اولا يزيد نيسع ني ى بد بول هداني تلاتاوتاكاب قرض بيا
 الل فيولا تحمل اتىسومعر معاد كدام نعى دري يرد بيلا بحاصهدوتد ا ناح ىإ نارا كاعج

 اهلا وك عاكدرب ىداوخ ف رقلا بو ني دهد ريع ديرحٍج ية رصلا هلخدىزل | سلب ند
 0 نايلس ب عسرلا وعى دنب رعم تره فحمل ميل: لاعب ندابد عربي وح نب نالسا د هاد: زجاركواو
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 تادسرمط لمايانلا اضعلا ىلا ني ليج“ امدفلاونادد د سكك رياض علا رتتاتب ل ممانبا يطل أوبا

 0 9 ءايلااهيطاد ءاببرتنمتاقاؤف لإ أ كب مسمدجو ميس هدسرول نيون وو

 ا ملا دزاراد فعلا !ىلإواس ةيح أجبز ةيلث اىدو هيون ارولورل ةسزلا ادهن ةرحاول ةطوقنلا

 0 الإ روف ريرقح ا. ساو اباد كرسكرشُ ارنا رب رجول ريغ أبا ممسويلا نيرط,نرم جدل

 00 سمر ؛ داش ”نرب وتحل نمت الكي ليعسم أياو كرش زحل بلاط ىلإ وفه رسقح او

 0 0 ماد ارهلا نشح باب طقوم ٠/ةنسياوثي ىف وتد هنعانل ىدرس مونت د درج نيريفب

 ساري رح تؤسس رار نقار >ارمن لمعلا لارل اهرذاق د ءالاؤتو

 نب همدازبخ ش ندهن نجح تحترم يدوم ا قوم | يح دْرلا ىلا طا نا.نزط عجب وكر ازبععوب

 الشر و ىدد ناطقل | يموم نب ةسويو سا الخ نبدورجو ق اكسيل ىسوم نب هددا قشرمد يسوطلا |

 دولاو وفن مشل كل ورمز اقدىس در ارلا وه ىلرحلاةنالع جزوطل ا نيررخد نرسل هدب دنا ىلع غب

 هامل ةشلابد وهما: . نب دم ماصيدارخل / ءامسالل فو بالو عمت هنسف تامدأ بج
 ا لح رادنب در اه رالا ارمزل ىلا نللشا نحس ىو نعىدب يدك ىدارلا تعشاللإ

 0 ةلستىهد هرامملا ؛ةسملا و لص دضفحم نييمأرلا نمثل الو نها م ىلإ و | نيلد نوم ملا و

 00 او مل :نمر إف حا ضوم خاوام ازاقت وعريعم نب بكام قالا

 ةاسعُسو 3 اد وص سك >الإ ذلك 00 كرولا نس كاولا

 ناله يرش نييلعد كلام نبى نعىدمب ي يراعي كم نبا انو ايلعد | مست همس اىف مند

 ناسيا متمازاواو ضان ابواب دع بشواوم جيران دزاول ا

 نشا ماس ب بازات افيرعز لق ين اولا ماحرلا ناك وارق ايذع ةسرَمل اىازلاب تترسن لاهو كدا ا

 0 ىدد نديولا ليع تركو نايلسوربثولا نعممدام ل ام دق نب وم |

 0 ىر ]ول |ناحز بست , نت ضرب درراح نيس زب (رب رج سمعو ىرارمتالا رعس ني ىو ه تعاقد

 *سنب كلام ةسلعت نيد وهدد نزع نم طلوع ةرارقلاهستل اذه كمل ني ضل اكلرا ا

 0 ءاطنا كو مليعملا ءارادت افلا زف ىسيأ هامل | رات نبع نيدس ا نباهزنع نبمدقت نزلا |

 يسال ةيامعم نيس أص لما تت نه عرار طقس دطوقملا «ايلا وكسر ةزمجلا |

 ةمس نانقمر ىف تامل ضان ودارزنه نمسا لإ نيررعس ناد از دورا هلا |
 لحي ديد اريك لا تكد هر دارخبرمل ا موس طلق !يدارؤملا مرايلس نيدقاد نب مس لدول اج عي# ْ ١

 نادل نيب نرجس ن ارثع ىلا عوع ئدرم وسخ !ددحا يره از اعلا دنع ىدد ترفل اأينرل اىفانإ

 د عمل الها نم سبط إلا املس نيزاص ناملسول«أستملا ميجتنبدلحا نرحب نسما هنضعدد
 ناهد اب ى سدح نشب ابرج كالا د نيس نب بوسي دنع ىدد ثول رطعنخرطاوبع نب ناي

 اعلاظطع يور ناوح نب قبه نب ليو فرع نب محلا نع ن لحد دزرغ نكس ةيكاطد نم دلص ريطإلا ١

 ديالو .اسع ةنس ىف هله عمم هنا سو ولاوك5 د ساوقلا خت نب نمسول 3ىح ارحلا نم نيلع نسحلاو ارا

 ملعب رح زل اهون اهرب نع اوي ثرحدد ادخن مرد نشمدرع: ووسط لل انا ئم نيل نير كاد ا
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 راملا تقاونملاءذ هب حالا 'ةنس رعو هانم نعي يح سهوتلال وتلبي وح
 راب ةررمشلاةفباطلال ةسسنل نهر امزحاؤ هذا سما لالا كاملا يكرم | ه

 هلا نور نو نيلي رمش او مدع: نرحل نا نووي رش )مرا كفدما ملا ةدومتز عض حشو
 يفوز ددد ادامه لح ليش بعل نمريريدذ دناو نكي نلا نوكركبد رك لابد
 منخل نلخددد نان تويز داري بكاولع ندر هاه لوقناع هدد ىلا عت ديد هدد دمنا ناطيشملادزم
 الاوت اقلا د ارو لل | امك نكمل نا اولخ ايدول هناو ديننا عة مكن ءاقنال ©

 ظ ”ررحا نير نبرح ا! نسفلولا ةبسلاد لس مما وس درقلإ)ل ةبسنلا «زصواولادسوالاد لمعلا
 هياكل همفلا بكر نمد امر ص اهيذ خر اذ ارؤيؤ يح رم ىرسورتن ؛تدوولب هيتمنلا نارمحنب
 0 ههاح مقلم ادم« ر طعوس طع: فحول باوك د ارو ولاب هيل |تمهس او هطغحو

 صو هنيىدرزوتسرمل رح ندساربعترم ثيردلا عس نزولا ةوالل املس تالا يرعبطلا ىف قابلا
 ظ ةفسوك ٠+ ةنس بر تاهورس ب. ةنسؤ ةيدالو كاكربسب هون [٠ ثرحيدل»سيلطل تام نبلغ

 ظ يطمن بلا رل» ني تيرطل ا ةدككسلا ءايلادنءاقلا منوم لل 1 لوا برب وعاد نشدد 9

 | يقرع سوهتاحنازاف ىديرقلاىاتللرشحوب مانصنماحازم + وهدربركولز شلاح
 مثلا بمشاهد جيل رسرسدازبا دنع ىدر ماشه نبودداريع هياحاو هسادن الي عإت تاب

 ٌّ كد امادرمعر د ناوين زسلد ىك يبو حدو ندا ىف يري مهاد خاج وفور هسولاو

 مي ذفيس حولا بعرزب نجر اعرضاخ مأم اجزم نمر يش ياىل بسن يرد الك نيرغلا ىداتلربسمل
 0 وال د نافاس ل | راالإؤ نركشرفد مدام ركب ©

 هدارحل )اعز نهاملا“ 9 هس ف وارسل ر قولا ةسسلا زهد يميل نجسلااهيذاوتد ني طف امن

 انف بطر كلا نكذ داير | نيىساوشلار اطحلازيعح نم شما رجا ترين اونا أ! هلاك
 قلافربلا ركوب زوذرح نك انين هلم جمس مل دتكرع داىرمروفلا رنيم 6-5 ايس ةفداش

 نيهارول اءاواونماقلا تشل أ, ةلافف يرهد>كمشلا ابادتعتلا توهم د
 معتدل لها نع ويريبكت با لهو رصإإلاو نقلا ةواولا ةسسنلا هزهةحوتخل اعلا لبرشند
 ظ اقل كفن عى درامي تامدذ ذيل زنىنيورقل غلا نيد صنم ول عرسان ايا يزول لاند
 ١ 2 قال وصض اد يلاطأم عجم تل نيدوصنم نلعب رنتصتمو نا نبا شدد ىري انس مس
 1 وتم يول +رسح وا هاد انا يدان ايل لات وى دموع نام ا خيرح اتا تةعاجدنعانا يد داك هولا

 3 قاطيجر نمر صنم هوا هرايطال رار ذبل دحا ناكبدوملا ين وولازفلا نب مشيا عبكللا لبن

 | يشأ اداروصن دأب سمول ع ةياوو تقود هرمز ضر نمر ويكي يفد جم
 دولا كنس سرر يش ىقددطد أطل يرترسلا نب يسفلاوإ اهنعأتلىددرازلا وذ ان عرج ب
 يازخل غلا دسم رمش خيار نيرا نت ضنا نب حرت اديغ رب هدن اذ يطعني رون أ ل بخ نيرغت

 م نيولخ يخيل ىرهر للعب ى مطر يابا وس اذرح اهلاصاظع ادا سن اميل الصنع مزرلا
 ةعانل ايدد محن | توجو عحرش جرخ نامأج د زفلا هسا ليعت] ملخلاولهنأباد دارؤس يراصعلا

٠. 

- 
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 اسزح نم دإص !يراشلا نس نيزيعس نايثعولا هب روهيملاد ألا هلع ا ءاحلا اجطاقو ةلبجل

 يجب قدر انكي 8 نايذو احر“ قرب اذ مدون اننا هةنع ىدر مص نبانعك دعب ذكم نكس

 قرا علا عنامكوي ام أس نيليقس يزاو اما ىلاثب الان جان ”كارصنع عرفو ةيواخم اي

 5 0 عرب ىك هنع يدر ع 22

 دعرزو !) او ق نصل الحم ىرار ! متاحول ا لادو عرمأب هبرسل م( نعل ا نيدح عب ىلا ملوي جرب

 ةهش يري نوح نعد اقدر هكمزم نع مازولا نوم نب هدد نيخ دوه ام قررعلا ىلا يكرتعره

 ادا 0 د حاج يزوج *«تاخزلملا ,أيؤلا هرم تالا نعد تايرلخل دز |يلادةإول اره اهمرعب

 ةككؤعما عم ال3 ادايذ ىف 6و ستارحاظلبوو ايكرول اسيل او عشم نبأ عويص» دنع( در دوت |

 هيلعم اننا, مصل وعدم مرهم حاب سهو يروتلا دنع ىاهرمز تب مضلا هرزعطل ىلا نعىديب

 الأ هر أبنح اب مارهح ينج لف هب وزع: اموت يب لال الاب ناقالاق نك مدا كوخملا ىدد داو

 7 انهن ادأبد يلا يددد ١ نيعل زن عريحم ةريىج هر امون امص عريس هنستأم اقبل هيد فاو

 رطايخخل نع سرل ١ عرعب ن أك هلدارن ... احلا ص أيت هراكط أيل حارا جارتلا نبيلع عرب بوم تهلارل اوضيعص

 افرول ار ارهللرمع عيب نرامملا حي سحرا مناتشاإسا بلف ندع ١
 ءلاولاءناتنا عيجارقل ! اهطنو اب بوصلا هيداربع :لاماعرختس> احا نعد وم أسرعد

 تت ون يشد ةيحارقلا ول لاعت هيبط ايلا نسر قيال ةيبنلا! قيح ةامدل !ءاجحلا اعيذاق دة ملا

 قا ع ير اركلا له مر 0 ةح ع . هيتنط أيل ا مع راحوهو جارشلا هيوم“ ني هساريعولا

 هلل صال امنم موق ءهداحا حب قديم هز رهف اور ١ >”كتىلع جرخ قدا ع هح اوم نم أقنع

 رو نيد دايةددا يع ا ا زك نيرثكم نتربأع هتس ددعري ىلا ةوعذ

 ١ ايس ول يحمس | نيا نرد !ررعىتد !ليعمس |تامانقربعسر مرت ناكزبغت ام الف باتكلا ةروححاب

 8 دس ادملا تيبس

 يلمح م هر بسب“ : 2

 ا م 0 3

 ١ 0 حرب .طنوهود 0 ا

 ك ىفارقلا راعاإ خرب ترا ١ث لبز خر كوس نع ةيلعن دار هب اسللا ىريجلا بارحلا نيالاقد

 ان ةينايسلل ام هادا ذبشلازس مل زن ام زيملوادل دانا
 بلش نادرشلالص) هذعايور رعس ثمثرب او تلا.نعىدر ةمصملارهر نمحارعلا ةعسر نينح

 1 الد 5 .لمنور امتع هز سواخالأ كافرا هوان تع ٠١

 كينلانبعد دكا ىب ني مه أب ) نعد أد كأس د ثنف انيوح نيستحو ةياعنعل[كلاج

 لف 0

عدكدبكا نيبطمن ةمارت نلو دوعن هنامحييمن احول الا ارغلا شرعا ةهازق عب
 انه ازرع ن

 هيمو 00 0 نم ناكدن )ها ةنادرلا أ اهوررص ثاكسنواىن سرسمس ١ هنعىددرامد



 هه شششسشس ل

 اس حش

 لشرب ىرتلا ١ مز نب ماسح عرس يلول د كولا نبع أعي دوعسم اد مروه رجلا ةبش هزه مد اهزطا قد
 هن ايلس ولع بايحلا ريزضعلا ةفيل خلا هلعيدب 1 متود 00000 علا ا
 ناطقا مس بيرو يراطا»ا ابى هنم سيار ئاحنإ بالا, «مةنسح 2 0

 0 و م لرد طق اةستملا ذه سيل اعين اد نيلمعلا:ءاظل انتور احلا نيكد ناحل خم

 راقنالا نقاب يزلارهد هن اهتدى |تريامود د هيلبت ماس 0 ع 0

 9 »و ضو ريك نمل و ناكةنالتد طقوس مرهم تاطخيبحت) نب بو 3 3 ابكر ِ 2

 ًاطخد مهدبا وسما نب كنب ني رمح يب سييلا 0 0

 بور تاع نبا ماصعر سا | هيي ااص هددا نيستا بم عا |يدتعالأ لا 0

 مناهعببارياصا يدم بلاص بدحرساراخ مرات اهد اخيط لاق ئسلزنال زال كاما فاطقلا
 سانيا مسالا ميرانرمع اذن اح أهيم نايئسلرن لا ىرذامل ايار نب عكألااياطهقلا بيئان

 مسلاو مزح بدم ادرس نب رس ادراّرلا ثتوطرباو مناضولا نير دع اقر تببنمت نى دد

 وعلا عب لع أس !دارغب يسلب اطيإ نارلاس عرب مح املاء رعو نيسلرمالا عصا نب

 ليش ودرس انيلع موف ينأطخلا دما همدا نيعيولالاقعرترمس فر ارو سلس د الار عسولاو

 نامق دتقرسس هنم هاطعمم سيلان“ يرام يجد ممن ثلا واذجب اشم عامي يك ذبائلسلادوريسجلا

 لاجل ادماشلاو بول اهرسلر دانا اش رم يصوت ثيرح نم جرف اذذ نم سس اننا ذم افا نم

 او ةي التو ريحسو قم ىف اراك هسا هعر تامورقبلا سو انو تاسؤجول انحلاد قزدلاو

 ٍحاطحت اعبلعش عرار يداز يارعس روت هيالاص نب دجتل عقر اهني هيراتال ق هساربعلا
 هيعت |ردهج !اءاد قشل الاتال ننزجر م تاركا اوس لما هدا ليعولاهّضعلا ىرقامملا

 ملحالا دبخ نيرشنوب ب |اىتسا نمرعحبو ةدالث ىف مسقد ناعيصا ىف اهتم حوتفسوك | نس نملاوش

 0 ةيزلابو املس عيب ريح عرم ماشلابو يلا رغنالا عييدعسم يفإ ئز اه ادي مهاب اىلاو

 لع زيكا ععسد ياس ةلا ىذ قروب اسنب هس در افعل ومس نسدارؤسد بع علم
 قوز( ل اتو مرو بس ةنس نم بجي ىفاو اع هددا هر تزن تالا ٌقتنيلرح نركب يل ذا ميتم

 نالمعل اراطااةتدءاحلا نيكد تاقنا عشقي ل سالو دسار |طيسل لني ةددازا عونا ©

 02“ بيدطلا ثرقلاونا زل :٠ ىومتل او ةيطخل ىلا زينل! ءءاه ةلجدلا ءارل اه اد

 داقبام دي (هلن ةنس وتد اند كن ايي لط دامبو ىلايطلا زا 500 ام 2
 0 ارا ا

 ترسح نب تاغ ةبطخ خب تان حينسحلا »دع وتازيل ايلف يزور اشرح جسم ا

 ايبنقن تأدع ناهس نبيرسحلا هنععجر ل رشلا ىموم يضم نعي دي داج باول ورك انكم
 اهسيئرن اكتناحرحزمب !سوطغ ىلع يرحب س اي دن امضفلاولاو م وكم تس ان انرقس

ل ليمون ا هتسدد كربلا زيرو نعكدر
 ,ىطخ معيب ا يرو يملا نأ عبب تام

َ : : 0 
 ع

 داني مشنرب ذل بتكق دهرصوعبو ىفإ حب هلعشتكم اح لاراب !لاهتيرعاب ةيوعم نعىدرب يدار

 | رس واكل مرعل اناولا دف اكلا قاتل انساه



 0 نسخ عرج حايصلا لولو مه ترحوناّسعلا سابع عيبسارع ةذع يور

 ل عيدح 00 ةعرواد ايش دك كام اكد رنلوب نبا هركذ يتقلامصاعوب

 لاوه دلع نم ومس هرم دست تب تلأبو عش ةوبحنعىدر ئئاسلا

 ليعس ر ايعولا !و مو 9ةدس نايقمر نه تلراحر عل قولو ةهق# صك ره تءارلاتو ثيرحلاف

 دياب د وأد نب مازقم ةيح اب !هنع يدل ديلبع نبا وعم اترك ى درب هيففلا بعالم ربى يمدح خرب

 ل ابت | ايدى تول عرب اءاونب تامر نناتش تايجلا باو د راستملاوب «عسوفدو 9 دنس انقل

 طي 30 رمان مكز >>[ حر“ اكرم درست عرب مح عرب احاي سيكتب مص احشييلاولا ىايوامئادلاك

 كول ! لس ! عزب ادمصاعمرب ثبنإ اةر لسد دنس او يل اينقلا عارف حيرتتعد نيلي اوس عرب حرم ام ير عيب

 محورأت قرتوب ىئال اه ةباسع نيس رس مص ام قون ثعربكك ار ةلزاش مامصاحلاد ثيرلا عي ىلع اربع

 0 ةيسنلا ةلم ةرساون ذطرقمملا امل رش ايت ومس نينا, ةطيقنلاءاملاز ردد دهافلا عبو تعل |

 (8/ هدداربعرججوبا ةسسل العي درهما زرت شرسزحلا ىلا ةسشبل ؛أ مات ةلهاب نموطالامرجلا لا
 لطلب تزل كب نكت اهلا حا طوعد داش ننكر ورا اله مش امككا يرموطسرلا قف تب

 ةنسح ا رتكلا نع أعيزع در اوكا عر اننا عريعو كناكلا بدار يروج ربكشم و نزول الكشو تورامملاو

 يكب داذ باطخلا فاد يفات.سلامتاح ىباوى داب ادأبذ بمد ةبوهاب نب نا نحشسسد ةريعلا
 م !لبكو 0 ردت اب مشن او ىركشا وك وار نب هدد اريبع درج هلي ءادتعاسحلا

 ترا الطلاب محلا رمدسرلا ةنعودد دل امسح عريدرد اريعد ىمدأ ىلا ةدوتسرمد نب

 رعت وس عت 30 ايت تامواهجلا ى لش نسم ايه اراده ارهرل وتوهاداج يدوم هاياوإرتو

 و بجرم ةلبل) وا تاوريملا تةددا هثشل انا الهم هيلعمت امس

 أرخبرلو قمَعلا قرض عب )سم نب هدد اربع ريدتسا هينح اولازبخوت اولا هريدحد سامع ريعس هس '
 متبع اولا هلم مس ا ىرصل ا هينلا هرجع هيب ا نعاعب يدرمو اهنكهفرعمملاوغتس اد كسي امو عريعتس هس

 5 دله ايت نس عرف رشنت طصو هلهأي ىلا يكل | ااد ون نر اكد يادل ارم عرب صصاول ازبع

 6 نيم! ةطوقل ءادز سك يك كريبشلا ميز لح ايف ذل ا, مولا لاح ثيدالولا
 بي و ةربسك يلا كسلا هله ءكرثاأه امد اهيتح سرين اب ةطقسل ايلا امقرفنم
 دو ىف اعصلإ ددح نعىدرن ىحن [مرك ارب هرعش لام قرممعت زريق عسسل نب بيج نورها ب أستمالأ له

 توعرا رع ثزحي اكرصم يونقلا حدد ورود ةبامو مش همس قرأ ةوسر نيووحو برج لإ عب طيزي هلع

 اج يد صلابس تيدر لا , مرسلا وكام عا هكذا نكمل ا فريصل | قدز مواد

 مِمْناتَملا ءانل | الإ و فاقلابأب ىلا لس اهي ناريس دتعاقا»
 0 طر اتيت

 ريع دادي الا اثق بلل هب مه نبوي رود ابى ب جهلا باد

 107 !هسادوف طعرب نيسمدل أن ىربطلا ووك كد هد اس ردي دمرت ناك سد هيلعدساإصدسا

 0 يزل قدرا ديم نءاناوتن ىف | ءاجللو تناقل أ تحل



 يره ى رع راناصطاؤد قزعنبتطتسز لالالا ءاتنادرشتد ناقئازتن تم نول ةنكيش 0

 ون صر اربعدمساو تاقل اوحب»١ هيلا بار تن. أب موهيشملاد بادرلا هب نمش الكئم ينوعبو تالا مج

 لدرماا السيح دمه كو داطخ نخر :ةولكأ هاو يدؤملا هني دماج ص ىدرب وكأن سا نعش
 داي( ن حت ًاوملا نذااد اعرتع ١ نادر ارحل مهي زف عرش تامحي شا غرس رشم اجو تاياوزا

 مسرد ناداذ ؟بانقلاوبجلا مساذ اوضدق و هيددح اعلا ةلادا تقال تع نسرؤحلم
 نب اضفل امها نعئدرب يوك تاتدلارهذا ب بيح روت زععج نبذ طولا ١ دساإ و>ياو
 ايا ىفوكت اعلا ناقل نب عي فادطاص عربريجل ازيعد بر نب ام هرب نب دع ادت ويك
 راتان وكم ىاقلإ كلل اصل !داند نبنكراربعل او ناداقر اند تايقلا زم ىكدلاد
 ا نم نادجن ميم نابت نأ حز اذه ةدحاون ةطوقنس وأب أهريدد ني |ب مقرف نم رطوفلملا
 نابا ويحلل نع ىدرملات يل اينطل ايزل ربع نيوموه يعول وزيرا نايح ب احول نكد ازكح
 01د 2اح يل! مالكا داعم ٠ عش تام نقولا بع هسا ىدول |ريلا محلا يرشل هتعئيدر نيم ازهاد
 1 لن اريعركي ورا تزعازكد ءازاو ءايلاو نولاو ةدوسلا ناقل اب قر اسدلا بيغشسولا هيسليف
 نب نصر اربع نع ند اظذ الأن ايقمل ١ ن امام. كأىنعدوب أسيل اقلام عرج ايماحواودابذ نس
 يتلا ةرص ثدحرم ابغى نعام لع خ ناب بلا ىدابنقلا بيسي نعائربدل م ار
 لي كبدا|تكل اد ةبنلا هله نع ظف أح اعيشصرل ١ عرب ولا عيب جوعسم نب نسجل وع ابإ تلأسيد
 باف نابتقد لعا هدداد ند ذ ىلا هيشد بيعشولاهدايتشل' لام بوف ضسلااعيرشن وش هند
 كدر مجرلادبعولالنهد زل اربعون يدك اسعلارماع عيش ارع هيلا بنس او لزن:نيعر وم وطب
 نا هثباد هل اضف بضل لكس نب ثلا طع ى در نحر ابيع: ةيلس ىلا د حلا نك البغل نع
 "ب نبذباجو د نجم نب) نع ىدربرعجوضا5 ابنها ريب مدل اضف نب لضعملاوشابع نيددد ربع
 لبادز عمم ني نانق ب نوعم عب ثرحلا هي معيب لسة بق بدرب ةئاولا ىذ بال لب نب سياتغان
 هلذ اريعيلا يدوهلا طي هلا زد هر اج تيرس ايكيبارباج حرا يعرج هضم ئه انتلا نقيس نب
 ١ ثبهساليع هؤحادر صمم يدل اضف هلم ادعي وصاة توعسولا يف اعلا لبعتي ةلاضن نيرصغملاو طق حلا

 لح كاربع ةعرسز واو ضوب ني“كآت يادر هل تزاغامو اى هك ةنست ادى اسعلا ةلاضنةرهعلا

 ارصلا نكو ار يع ب ب ايس زرع ثرحأتملارباجزيسابدل عيري اجد نايل صاع يللا نب ١

 انبب حفرمد نضر عببا كددز كد ىف ايلا «امذولإ هاد دعا ىف ينقل افيرضرلم ينزل ريع

 اكدر كدامم ا باهرعس نبيل هنع يدر ىرعم ىلاسعلا ةدارسز ىلا لوم ىف افلا ةرس عرب نعم

 اروبا ثيرطم نابتعيلاو ى اتَسلار يح عير جر وو ضوب ني اير اتى انما ءاطخملا نب أجد نع

 رخ ثيمة راب رمح باهت داما هك ةنس ةيمزتكس ا تامصاعربثنلا
 0 داجاىك هنعيدرو أيتعلا ةيصا عب أرقس و هد اكرينخمرب تيمش اريجتباذإ امفح لح ادا

 لل نراجلادتباث نب عقيدم كيور صم ترعة درحوا يقادعلا ةبمالإ نب ناش ورشاو تبادلات
 هيعاىلارود امحيلإ نعىدم يفايتعلا ناسك عي مشد قالا هداوس نيم ناين نب مش ةتكوور
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 رتل عسب ةودجهنس يدر تناث نب يدم رضى درياطنلا هسا ريعان دايز مهيسربم نف طبطبف
 اقوا ردع ن أهباوب انو ١ هرذ نسف دىلحفلاومت عب تامل اريخشل ىل انلاو كد 3 رد ىلا تعم ناح لا نب
 اعضودور (ىل نير | نعسول او جن >يأ دنا لرع نىك قعر وصولا ادق اىحلا ثدامملا ني

 2 ارح يوؤنلا مسشلاوإ انازتايحدم مسفلاول اذا بضفا ةثزملا مرازه تبدجرلا ألا اولامذ الم

 | ريغ هلم العنا اقف طضل راع كلل اريعشر اىفاز اقفرجر احلام عمتس انو تلم انؤ اه

 ناعم! غفل والرسل يره برص ١ع اون كدذو يطل ضو دسوق مس تلا هب قرب ذ
 سوم ن | نيترب صنم وأنا يريئارما يولع متفاولانااظفال وسرق اوساط نيدو(

 نتا طلابنا كلذ !سيلرش مار انىشل ميك ولااناد أ زرما ني ىرجأةنئدازتالا ضل هيرب

 انس مخلد ر رخو هدربم م نيوطنفل احنا يارا وطقلا سك سدا, شو اهيا تنرطلتات امنا
 0 م هزل أعياد ةدحرلا ءاملا هناخل افن ىلا ل | كدذ لول ىلإ تحسس يسب ةزه دع ىدد 5

 كيشلاب وول ارسل كلل يرتب | غاندي ها ف /ازهخ ديل اذ : ىلةنلاوزمس |
 م اطسب ماصع ننسحلاو )لكن نبإز ارصو كارلا تنزل مع تر عاعي ثحددالطن مرق
 2 اريععي ديكو تأءالا زج يردد يضامنإر نعى ورسمت ف رااح برهان محو

 أشم يرتفحو اوم ناش نمعرا هيد لكداولستلا يد درفالا ني ترمت تعلو هرمي نبا

 0 تالا ' يحيل |؛ نس قينمؤ تلزم رس طقم نس ازيد اركك تاناسساو ٠٠
 1 رمش وحى [مبارلادتتززئلن لاك اهكموهد دل ايلا مشل ةراع دوش ١ صول !ءايد كو ْ

 يمص أش هزاءز قالا سحاب انما ىقلا نه برا بئكدب بويتالس»باتتنالا نس.
 انو دار هساربع نير ماما قشير ئيلعلا نيسطس يعي رسحلاو» يفرج اطخاحلا بظر اي
 نحبولا يوحي بولا لاتنيررهل خيرات: ب اتك ظفاحللا فرمان دلع نسملل نيؤتجرسالاولا
 نريد انلاو تموومل اب عيري نم نام عا يل سأائكدقلخ يهل نايل اب توب نايتارحزه ْ

 © تلقإلا ةلسل اهنه خرصوملا ءارلا ليرْتش وف | من < . | نشاسنا هتسرعن تاركا ْ

 ناملس نيد مهيلا با تنهال دوهشمل ودارت يو تشل يوضسم امج لادا زن ننوه ظ

 فايغلرمدحو ثوب نبىسيعدعىور ىيعشما نضىدرنة موكا هام اح نيىشلا:ايدإلل
 ليحس مس قول ايتكن رع ملس عرب ادار دلع ى در درجسم نها ريع كرد أيد )ذل زعجو اد

 تباوركذ ةيشلا مويس سول ترودو وب ناحو ىزتكلا ىو ناسح هنعوهيريشانب
 ه ذا بانّدلا ءاننل اد ته قل بسم أي نلت كئاذتكلا»
 هزميروهثملا دز تاكارهو سلا! مميوا ةيشل ا ةزهد ةرحاو) طوتقمل ارايلا أهزحاقوةد شمل واتلاو

 ارجع ريسإلا نبا بيبحويرعل نعد ماطسن نعكدر قمل الها نم ىربهلا بانقلا هذيلا
 ثلة راد رذنولاو نامملس نب. ةرقو ماننح توئركو ارحل بجاد حارات لو هنعاكال
 ليز نب تازأم عيب ايو ذوهو ناتقاءادؤطقرارل الاقد بارتي وسان اهموز بحول

 هدب أس فرجا بايحلا ثيل تندرا ومدارس نب برعا حر ىلاطهير كلل امني سان ازهس



 ك اهقلا ىرارند كر هس راع و نا دلل يدي لفل املا يع رترلا لمي زوم هب مئاحع ىديمدإ ملا
 لج وار نم ددد ا ليع نئاك د ربوع د سلول اب ىو كر ايملا ثباوب حلا ني نيدو رمل ماعلا دنع ئور
 . ]در يزؤل تاجر ال افد ساب« نسا ريس ب معا ردم هياكل تدوافس نيب يرعخو بكتب
 | لرومس و ىكضي ور رثراح نب ليد زب نياهيو نسى اقل ىراش كرما ءازرعس يمص اجو ترد ؤلسوس

 لاف رجرفل مابا نيريخد رحل لكل يذجا بيعصولهنعيدد مهو ند ةقزتدبد رام: >4
 هذا للاققدع ويعم باور سد انك يبدح ىدد فرن ىلع خشوع اقف نعول ا تلاس حامي

 نين اب متن مدل فا اهرجدد عب وسلكاءاراو رسولا بلا نوتيع نال هغب ”:>ايريذقلا ه
 رار ناقل عجدوحسرمج) | يزاريمسوب ينك عدي تةيفازه نال كاما باقلا ٠ زارع نب قديس أدين اباتن -هلربومتل هتقزابهترذ أف افطدمبأرمؤ لة سل هذه دل اهطاؤد
 امها مو و ةريزح هد ترق ةمبسلا ةذه ذل ليسا أهرح اد ةناكاسلا رجول ديلا(,

 | وو بوذا ىزض واو وذ يتسع دإكا هدةسلا نايا
 حلا مصانعىدرب ى )او نازل كطفل قش ايينولا يدوس يرمحلاول هل ىمعالازم

 الو ةرحار :طوتنل ءايلاوناهلا تغضب هل | ابطل بوب دعي نابلس ممقلاوا هنعيدر ه
 | له: ملا هزات نب رربعولا ةيسنل لول ر وجل او نيو نب دره دزعبفلا ىلا ةسلازه وه داشلا
 1 00 : .قاوهفلا نم نيدابذ نبيع هنسامرسر تا الهزصم مد

 . لح اود ليلا بكج د ئافلا يش 7 | جرش ودحيلع اكدر مسد ,يلعددد(ىلص ةمدا وسد 5

 امر ىبرد الشلبي طش لاهو عرق معزب اططلا ورأس شال ىلا ةبدل اره دليم : ءاطلاو

 قري ةرعش ب ةرلا دايلع ىاد هيلا كالا دبع وطلاء لات قابس سرفدل ناكني هل
 ةنس تامو ينصر ن ام دو الط نس وبود ويس كتل نلونعسمو ييرموملا نع يدرس عرب اجو برن عرع
 نطل ومنا شاهد نيل يمول عرب هدد اربع عوتتلل رعي هيل مال ىلا بستن عريض اسم نم ناكل
 تاقملا بايك نابحمترمن احمر اهركذ ازكككىاسلا ذيل ذعر دم ينل مالا نايم نعل نع

 - هلعىدبةرطست تن اىهما ذولس مانعىورب ذيطعفلا هريرع| مو مب ةنس نميواربع ايا ئع تاملاتد

 ةنوكأباز :. دس كت رلعمل اراصو جاين ولع اهله !نيدنعىددامي طنح ايم رولاو ورش مالا وكب

 ناموا اهيا لا هيقنن |! بتل وترد اسمن داو نيرا ةنسافيتو

 (ييرح تيدحر هب وفد لسان لسعد لصد ال وسر ندعم اىزيرأم سيروا تدل جبير قس
 جف اربحلاوترعح نيرو تايزاقملا دارس بو حورن نكمدنع ثزج رام ىل فوصل علا نع

 داقفان لدم طنلا هدد ادبعيريبخ سوما أرشد ء امجد ءاطع ولعبت هبىددبت عل ومى اعنا دب

 يملسو ير اذدلا منال دنوبني هاوس هيلع هه الج لوميا يورو لوسد
 ( يل دهداوصدس لوسديلومبذإمداجرسقو قلل مسا نام هو اوووي طل بوق
 لاملائطبفلا يوقس ولسه رهربو ايطشر اهكتياثاايتد الات وزيرهل ديد لسا دعا

 مص هاوي وطنا مع و ةرطقلا نبدداربعأخ ادسحا عابح رئاعو) ووو يناح



 نيس إلاص مت ناجي اره !نمناشلاب هزي تناهئازولا ئئاشلا ريكا ةدنا ليع غرب لي اين ير جلدلاو

 لباوالا بانك ه نص تسكت ريد ىرعبا دهسا, او ل اقرط بلا لضفلا عب داو بيدالدريرتعن لأب ين
 نع يسمح ّيهرطولا نعاكرملا نب ىلا عنتر وجر كفا نحسب >كزحم نير اسهل تيا ورب ىلا فانيلا
 احر ثرحوابفلا نافل نبرتاو هدم رمد يس نسف ناويصاب فد لزلاوجتلل غول نال عنو

 قا ما ينهلا نر كرما نب ترب ه دما ليش رحت ال او كسول نإ 3ص اعلا لمتنرب كول اديشولا هنعكالم

 نكرر ىباد ى اشم سدا نبوي ىل نعىدي قمل ىلا باعارابكم ناك ايركادياعلا
 يشف تاو هيب امككحلا هارب عونا دخولا ىهررعت |مز احونانع ىدبمن ئرض) نزوحو ةمرخنب ْ

 دوبا سترها نس لايقلادرطارمجاز: درر هدب رجس ناواد بسم ةريتسوف فدو هبرشس دالي
 النك لك له ثروب تاكل للملا خشم ين ملمع هدول هما لت ركفل
 وف حافتل او هنقو ىف سيلا و.تفدو نادل, افجي يطل نذل ديكس تركوا رعشم انكأن
 ةغلب الاه رثع نكمل اذ ييبعن ل ينل ينزل لما ةله ابن دقلد جسد امل,لقاو هش نمطق قلك مل
 ساما تنس نايا عييدر هش قد وأم رقاووسنم امل ادمن د لس هل اء نعرض ب نكت عير كيما مس
 © ةرب و أبتولا يشل م لمه ةدحوملا ايل انو تاتا ردن يكب هه | نيي) | نس ابكر ج ها تكنو
 فواشلا لايسمح انف هعّربأعب ت دو نعمل نملذوارلا تسلل خم اميل بمستنمل اون أكف دال نع كا

 اربع اني كولا م م اداوم طش رح انا ىدابقلا اس بى مم ئ نايغوا اخي رحاها انف ناك
 هن اقره نم ايف أدم ثرولل تكرم لم املا ن ايلس هشساو ىوارشلا دو ادىّولا هرمعلاو نكحرملا

 لاخر نركض ىلا صاتل ىدد ىو نزلا :نيوسناثرغر * بدالأو اش اول لاش ة لل نم

 قست نو ةر يعسكر أهيم رامد قنا عضو بحل نا بعل ملعب ناك أحب سيل ثيداحانم تعمم قركيلا
 اناسئز ورمز !لثو أهي كيدحرو نقريس لد ىدارقلا ل افرفلا لوحا ني ليرز عرب تلد |رملا ربو لعسم نب

 ب |قرحسمولا بأ جيسيعلا هدم دبع مهر او كسلا عيا نيرمن نعي ب مصل ل فأيق
 0 اهيكرمةيجل ءايلاد ناقل. زل . م | ىوتل ا ةيصخي رجعوا نعيد مرقم دنا

 كيوبلا درس انوي هباّنكق ل ١ رد تون رم ام صومحوهو | شولا ةيشل | هزه ةرحاو

 2 ليعنعى هرب زها نوم ىرأر فذ ار رعس نعلن هيلا بشت لاودش مووت كا نح !موللوانم

 دوب ةينمل | نكس ثم نع يسمح ناجح ن ماسح لااا نب ىسيعد باقل نبدي هنع مدر نادزب
 اسعلا ىفولا لامتو لاب عيا درن !الو م حارهحال انحي التابزدل ؛تاشاكر نئيو ت اعيطول اتاَونلا نع

 وبا دنع شرح رسما ىلع فار نب هددا دبع شئدربارملا بش يملا, جوس ابقلا دعس بولا
 اير زيعسر نع 3 ؛نعىرأ صر>ل”ْن راح نب ليزب نبب بوق نر محو هرحوواسول ىدر فرّول ماع

 لسعس | هريرهبو ى اكل ناوذسورب رن نخى در نييامد نكس هنس تام قبدم كو دبع انكي
 جست نقلوا نين يحس نعل مياس نبدددابب عد يرقهل/ماعواو بدرا لف ياو هش ل
 رارعتعيو» لضعل دوس يأ عون مد نع ىدتاك امل ١ ىرأرت) كرس ارك نب عركزلا ريع طمس خرم

 2 هته يدر تنزح يمرس ةيمامايفدحك هرابخ لها قل نامإس ايدج از زعل اهب



 1 >ير>«وكام نا هلا قولا طا عرسواسنن باف امارس عمد رسول أس عمتوموععو بابقملا ةسنلا
 كرو أسيل ىلارعلا العلا نيريخ نيل سحلاو امجلاب |تايامومشل نخاف دسانب عي كل

 راه نبب هللا يعرب وصنم نعت اد ىدرملا يشر نطق والصفح دجاج عليج مم
 ةمىخ نيه اطوباو ظواحلا ول اوراوصلا هدداررعولا هتكىدر ىدارلاذاعمنئحق امر نيراوعد

 نسب نير نر جار ماحيلا نرعئديبرهازلاىلايقلا دون لكس ملاولاد اوك ةنسواومهرمقو

 ثدول!ىرنك تقرا هيئا ليع ننال نيرصا مهم نوم بايقىلا بوضديلالاد هردعو قنا

 ل هتسملا ناعم عب نر ثرادل اربع ةدبعالان فى دي امم كلاب فرحوا يقلب ©
 |جياهككا ناو حرس ةظفللا هدو اكلاثراترااهذاؤ 0 احوملاءاناد اعلاه

 حاصر مكى لحل تايتق نزول يصل وهز يف رج مس علا هلو تايقلاو بايقل اكياس

 كو ىنيذلالعنب ى جيني راحل يفاوض انجويتس نموسر نوم مس كيل حمد نمشي هلا ارم باد
 واب أول بح عرس ةنس نري هتك ارجو ىرموصلا مايعن نحر ادبعن ىلع ريسح ا فاد 0

 صنخيفاربل سارهو تارا ةبشلا هزه تل اراثل اه دضل ال هرعبن ىحولاءأيلاد اوذاقلا

 : ا :طمره» ناك سالو اجن ادعس ملحنو تاق يرنرمفح برع
 الحول ءابلاوشن دئاول مى اند فاشل | ىلع نير نيهسارسعيزعدروهاو تداحررطقو 0

 يرو اقل هب هنحدناامززداب ضالة نر

 ىمسمل وهن وحبج ةيدوادح أيقسةعزنهووارلابررشملاداضي ةزمصمل ا الاد نايذإق اهل هوز

 رحل نشب رام ئلاملا دري ني وح ني ( هسا بع مسلاولا أ ةرموهشم نبع قراورأم بع 'فابزماد

 حولا وورسلا أود نورد ناسحي اب لو قمولكا هزل هانم طخ ا عضاوملا نم عمت ياو

 أهيو اشناف وترش اناد ىضنو ةذحلا نم انسحرطنم تارا لاو .شلحد اذ انوا ءلوافتا عزل لنجم

 رمح ىلإنعئدر ى ايذاشلا عادو نب نيسحلا هيلا بشنم او بدلا ذليججىالاعرادمي بولا نم
 تن ناري نبيع ومرح نب لايزيد عحولاورازبلا ند صلا نيرمين نعى در 0

 الإ ةسنلا نص نوناعيط او ةرجول: ءابلا يرش و نانا م انقل | مجيد نوني لص 0

 ٍْ لجني نيسحلا ولعل هرعل سره اود نتزولاىلاو ارلعولا أما هيلا تنل اوايسال(هب ثذو يزلارشد

 9 الد كادر مراشاوزنسلا قصو ماس ةكوزعم | أملا طامذو ثرط ناكيارح يول اضل دان نب

 ير كدسو كذاب لكك زصنو !لاقف بيطلا تانك عش نيرا نعب وه م ء.ريستغنرع ىداكلا 0

 اسهل خدام ه| وهذ ىرعيلو يراجعلا مر ناكمن | ئذلبو عين نت اليس هاب: ناك الا دأبن نب دقن

 ادلاذا سان نال ابرك اذ ذادم انني كك دااخد نكمل اد نابق يدجدأ, الن الون نشب ايكو قوام

 | عد لدا فرح اكد مقللاز زها لعل اقلازوثت يزحنانثاور اعتسادذ احس اذا نا

 رد هشيم ذل نحب سواري نيسحل ناكروق تروخدس:دضدالاقرواسينؤارر 5

 يكاد ةسادز نيد طمحلا حمدت حاجب نإسروب ثيل يداكزكلا اديعأسب كر

 رف ىلا 2 انولعددىدول د توحي 58 ادنع مور عمو ةدس ىفون ملغ د كور اوقلاوهش
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 "نرحاول لاح ءا“هيأب >“/وال ف اخباوصد ةف اغلا ةلارمراغل ااهذاؤد تدرطإذر ةرموسلكا

 ةدلع هدد | ىنص دنا لوسرمولاع خدش اع ثلا ىنو لي لم ىب نم ةف افلا ت أمك قئاو هيلا ةيشملاوثد اعلا

 لفح ايرعس مارق ذه ناربزد ةماس>هزاتوطرد ١ دو ناىزنمل الاف قرم حور اشا تنام

 0. يلا ةبسنل اذه ملا اعرذا فهلا ها نيم, تك سةطوقنل  قيوسلكرايداوت ان جب جل اهلا
 افارناكمياقلا طع مم هيلااوبسش او ثيرحلا) وعم مزذل ندع اسدلن انك عين مولزسم هدام

 دلني نيرحا يسحب سو ىذا نجا ماج عمالتسر ناس الا عيطشمرهل اسوي
 ةتسدورحو ىفف ةناؤطو كيرغلزب عمس انكي اش مرو امسو امرَعِطو كربلا عبر يلع مضل أيا ور اريل /

 لح نيسحلا ابا رمسرر ولعب ارز الل ئ اهلا هدد اربع ني لص عرسحلاون او اميلسش واي اعنراو نيعست

 0 تاه يعن < اعل |عوم ةنس بجربؤ ىفون د يراضنالاوماوب !ةيعاتل ىدمرارللار وقبل ارينب

 ” سة سيف ليلب هد نباكولاةسلا هزه نونلا اميز اود نمل يريد |.تت نم نينن ا: طوقمللءاسلاو

 يدع يزوج ملاوب اهيل (ةبشمل دوما رح يدق زحل نع ايام عزم ناعيصاهمواسن ب
 دوب نب ربما نت مارب تيرم اركي دزكىدد طواححلا نلخن عم ربك لو ىلا نكىدي خجافلامجبا
 دي ريرجار كما مالا ححرضفلاهرنلاب نيدرممل ارح حي ئجاقن'ى عمت دحضدومتسيووهوظعاول طاح
 نسم حمس مهوفو زبغلا ناودم نب كربه ل باد قباصلا نقياربع يزعم نابع اا دؤعتلا
 افلا راع نيم نرحل مسل اولا هنيأماو مسلاوبا هنا وعسل اوم ول ادنعل ىدرمو هسا هجر يذلاو
 نبع ان لج نبزكر وعما ناهض أي مس يدلك ررسلا رص نمي خنعيرأعل ىفوصو نب ليز صا ماما

 لكيم مادتها يطمح برسوم مض نيش نجا:
 ه هم الا ءايلاو_:فاقلا بأ هد دب عكا تس فنو ةاب
 يقل بابل ليلا هسننلا لعهد ىرذ !أ, اهيا ىف و ةرحاوب ةطوزتمل ا ىلو>يا ءانلا سيرت و فاعلا

 3 !سياّصلا ترموق ندري رج نب هدد رشركولا رجلا لع روما ورع  هدداو جرماومل اك

 اتيلدا نالرحت عبري كا ةنعو دهر مصأ ع 1 نب ركياو ناينل عيري نهد ازهر نعاىدرب

 ل هرززفعت تعم اسر هرمون | بث زن ىف اهيص ل يملا بحل نب دج زماركداواظخا لى لحرق
 ناتمح ل اقف تام دنا اذ لنا يش ريالا زهملا لصوت ترد هيلع «رتب ناك(دحاو ناذوقل ناعم ١

 اسللع ىرجلاود را ءلرمزسعامنىزنعءنم عدوي >6 ترن ر شيال نونا !ضفف بان ةندلا لحنيال
 الر دددا ريعرلا هَ امخلند عويعس زعير زل كدت نشعر سأ الحال موب تامو هدزنس يفر صعر ينم
 نحباهرمح ماصع برج نعى درب نأ وسف | لهم |نم باّصلا قمن هس اربع نب ءاطعنإ كدون نير

 يراوح اب ةزج رمز مهر نحارب هنعيدر ناش بدا نرسم براد داذاغ نيمهبإ نب
 ا رس نيود |رمّتضبطو ىأ مضايا عملا برطلي روت ل ججا

 .اشاوؤل ينؤماىأرب برط نرحب رحجب ملدا وقريت كالا ديعس يرمضيلعدا ككل ٠0
 زج رض ىف مجود عن ناك كرم مهرب عيل تركجولا دنع هدا ميغ د قد زم اب مضر اوما ث لح
 0 زم ىزعا ءاب نل تلازينو ةرداوب ”طونملا توم مايا نيكو تيالا سكي |يسصل| ممم ةنسس
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 نارات نابحب ماحب لاق قباب شسلا جيب ناميس نامهرجن املس ىنامسأد نفاذ ميكن م
 ىباللا معاعنب و هنعىوروظش هدا ليع نبك لامنرعتولاط ىلإ ةثعثرمو ازم الارنب در اماست احب |

 نميازفاقناري لولا نزح نير نرطعجر ضملاولا دئتلر دلل دفئ ارفاقلا نايلسنعنبؤع ناجي سو

 لئئاد يرن قلاد واد انواع ىلا ونصلا حا نيرمح مشروم نم ايدس تعد امك تاذلا نمن امك ميزه
 ليحاربولا هنعى ور بيبحمل نيمو ئارملا مور نب هساربعدو اكس رمت يسد ماخاديلل نب

 يسلب وداو اكرهإلا رجا ربع نب هسار سةر ضنن اهنا دوز ؤ محن ازيزعلا يعج يشمل لأم يزعج ع
 جى دا ىفوفد سال عنب فسول لابراز ناز اخ نب رب ندحاركول فا لزوظما نروخ
 هللا الريع ععىد رد ارقد هانم يزد اقلا ناش نيرحترب سام .دانيويسكطيشن اواو ممم رس نم

 نسحلاوب نعال هنهيىد دداهنمد ١ بعولا يئس مشا هيؤببف وج سومانب زشعلا| ىل زل بويا عر

 اضل ي حرصا نرجس سملولاو اللاعب مسايا وزوطدرارلا سهلا د يوبحنيرطدلاو جاز
 ني ىسعى وهى نول الم توما ممنعل اها ومو ةمرشمل مدللاو نانا تلولأق مرتو ثأر

 هدد ازيع مجرما نبك للاعشلل رول نول اميل هئبادرمد ىرذل منى نبا نأ. :بحاص ني رملا يزل اني
 ةاعزولا هلع در مط رك يرفع زج »دايز ىلا نب نجل يع مهنا ن مذا هزاتساخ غار نبا

 طدس ناكها هنود ا نيسلج ميه اد ىاؤصم نمل يىلعد رافال نخب تحظر

 تاق اقل | مملعدردهيلعو اتناول موحد مح اطخ دي هضم نر دلع ليو معلا
 مسقإ نب | عمس الكوي أحيبلا ةسنل أابرومسملا هركدإد نط هررجراس_رمةير قود هلهسلاو ىلإ نذل هد

 كلا اهل اب تيوب تاهرم نب علام نبع نرخ ىل وعن الاس تيروحت ايئوسسع نب ندر اهني ندب يزعم نب

 عشر اهزظوتسا رم ر نحكي يتحإؤاسس | مهنع جرو ةري دس ةدماهيمااودارفن ومد درج عزو
 نارك ولا هن كود م صرملا ىفشنيلإ نم عمس هنا اعد مىلجب نمو ىورملاريعس ىفا هدو ادعي لكوادئيلا ١

 نيرعبلا بعربة لاتط مرا ءاووشلا م اهراجولل هنأ زم طفح ناككازابئيسلرن كرا نحلل

 لفل ءسممخح احل سوم مكين اةزس امض ة عقم دادج إل انمرخس ماعلا هلر شما هتلاسضام

 يل اننا طجوعنا لعل ل نع كلانب قش نا توجمد حجانمن يرقد لاني بشن لنيل ناخد
 ثيل رن السدو مات دارو نم مطوة |ينلم و تنال تس دار ذب خ دو مزس ١ هنس درحر اسكر ذل لعد يلد

 هنسرح>يا ع سو ىثوي ةقلودايح اذ عش ل: لمنس دلل ابك رانك ولاد ةبطرق طوتساد ين شدت

 ديلا ةرشلا نهتسدافلااهضا| فون ال. قموسلل نذلاهن اهلا غل 'ول الإ تيفي رسم
 'بادعس نةىدرب قث هل فمما نلاقتنبة عسر نيدددا عبع درب مشلا ةيتلا نمل رم. لاو نش أهوهو

 ءالإ ركع تالاف يامل كل لون ىل تحمس اخي نبا لاهتراطع تولع هنع يدي .ةو ىلا

 مقساو مهعشم هركسلا دوني نلمس اذه ةلمملا] دل اهزذ |ةدنل> هاج تطقن اهتم طوقا
 ٍمتيديلا تِْرخيمدد دارس خلل نعةلزتمو مسي هل دامب تلالشمل عاني ةدجذ محيي
 هنعىور بيد ىلإ ب تو نبع نال نع شرح هئادذ نيحولا ام مأذأو دارغل زن هن الناسخ نم هلصازملو

 "العن ضل كا سرج تالا غنوا | نسب امو ثالث هنس ناو نامىمص“يأ نسو نيببرقبن



 رسونلا سوؤيسب ناك اذ نجيح ام ةروبو» تطلاه] اللا ورصداوشل ا, ابو خوشملا نع هند اعوربتو هنع
 ل13 نحارب رش ادزف رسم رو مزل سال طنجو طهرتم هسا كلمهؤنرا تنم امؤع مفتوافرتس
 أرح لح روسعر ا/مزاحولا لاك ىلسلولا نرتلو نأبا يوسع ماكر انحدن وبرمج تار اوضاع مزاجولا

 ىبلهيل داع ةربرجيزجم هيلا مدقدل ام هيلع تولي ام ىلعتلَهلاهىيرعشب لجو تناول ساهل وفن ناكو دج
 سيملامامسع هل لاقن لبس حارسو ا) ان كي ذي هلق امن هيلع ود اي معلا فراش د دامندا هلعوعدأو

 به دين اكو هل امنئيسعدنع اههرعدلامنرمي ارق ج عمل ناو هددا سعى ارسحير «٠١ كلو بحاوذ

 لاف حايسملا هلع نسبا مقوي دوهيا كح بر نايا يوسي اطح  ةدمل ادلحر نائكسو تول لنجل وعلا
 ومالا هل "تا ولمل ايانول انلاولجيك دوعيلا هلل اقتوه“4] هل الائز |هساورتضاعلادل

 ..ةادسس محن اىف قبلا, تامو اكرما ىف ظن بح اموقل انو تلد تودع كل دل اقو قولك هنا نوكر مففإو

 ةبوعم نربنبرعس رسل حاب بيج مر اربا نب بوقعن وهي رك ناقل !ميهدارا نب بوعد طسوبرلاو
 ٍِس و ىراصن كاز حس نوب يبد دولا نامولسو نايل نع ايا مس فوع نم دويؤبن ملام بة بجي عم ماو

 وراس نعت | نيرو بألا نب ءاطعد يعسو ا ننةؤطخو ىرعل اى نب هسارر عد د غإب ماع عشعالا

 يبجدزخهب ارم هروحلا ىؤعدربل ولان شبوا ايلا نسف يروق هتعيور هزني هرعس نبخيلو ة اطمن
 ادعتلاىرملا نبىموم يداهم ”نؤدادخب كرت ناك نخاؤ عيبم نرادرد أذل اردت يورو نيعس نب

 زمسحن مدع او نعم بوك لكملو لس >< يأ نةاضفلاىف اهو نملد اوهدد نمبر شرا نورها

 نمو اورمزقلا وتس ايرلاو 1 رعايا ناك هنن قدح همر ملووقنل ىف هيمو فيلا نيإع
 دات ضيا طق ىف ءنينحو العشب أهذا سل لماو هنتوا به اموبع هقفالوصاف تكمن
 هيدي عضو هللعنم زان عمن خنوؤردحولاهداعف هيلع تحابؤم ةخبش رو نضؤ تسول ازين سجن
 لباسم نع شك +يا قل اسس نعسولولال امري لا امداد أي ملع نمرلع ذا تفملاله تب تاكد هب ب هتسسعيلع
 ىلا بوق. ىفلاقف رحلادل ترك مث تناءان ل حوزلا كمل كلقف اذه تلك نب نسل اف أهيذ هتمحاف
 نق فل ادنع تككربساي ترفعجيا قو نحل حل واتتنرءاف تاولا مكن از قش رفا زصاظنح اا
 فيرد مهعم ل انة سويولافرات مهيسل اف ةطيصحي ال وتدامل قف قزونالصا نع هلاسنزحرم هيلع

 تيعااريطدد نعسودال سلي ناك سايق مءدح لات ز فلفت مك اننسمل نريفاق
 دارا ساحب لسللا تصنلا تنل ناقل رسل تياغن اذ الامماصلا طخ ىتسوم اقفل >!نسيروالاقف
 يذلا تمصو هن قيعلا عنا بع هسزشمن م خطت ءاعرتسايف ان! تاطخاد ليج تص هلز اند

 صيش ىف تاسدإ (متشس نمساوي قل ذل الكب لا عملا سل دقي اءماهرمعلل ريس تمن ىو العال وصل ا ناكلت

 0 0 ةريت 1 هةر افلا نوكسو تانلا ف ابق ال | داروسا م تنس لوالا يبد

 00 اداككا (نطس رش نل مسا ناكل لووك( نعداذضب يدا ضن قايلادبع نيدو
 لاقلت اهبقىزلا سن سطام و اهلفد اهريذو اخ عبو اميل قمبلا نم ةرعصملاهزصول نم
 اكو فانا ت املس نري دامس عيبا اة سنا نهي رومشلادى الاقل, ةونسصلا لمؤخننل

 ل ا
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 سرولسلاب هوييوملا مد انلكذ ن انه ص مرهش | نم وربك لاو ظعول ابر

 لكنني هذ ادا د دعذلف دع مورشلاولوصالل هشؤ بانك مجاوعد

 ىبانمل | متسارع اكو من نقم ناذكوهه هنففلابوصا ف رباثكو دباجيعا لع
 ل , يعي ران الرقم ناكذلا ديعو صلمشللاذنث صن ذا اعلق

 نسون كل# دو: ىظعو ههال الج نم ضم اكأم اعود هذكرداف
 ةتالر ابلغنا وديلعا يشف مزح هيوطسو هاب نمرك ندز امام

 نزال رجب زها ناضل عم يْضاَوْل] يزال نيل |اقحال ه
 فدو | سلا < نمي ترعزرسدو او معو درس اننا إضف لا مشل نع
 سا نم اف و اوصو بن“ ف حابلا ة كعب, نافسو: نوكأ
 نك ءاصج ربع لو تاكو مح رب ابالاكموينيعبرا اهب تك ةفوككإب
 000 ا و كرت وين هس لاو
 | دا ل علا اكاد يىنمكلا قماشلا
 تاموعملا هاو هنصئورمع نعم دب اًمضاق ناك وعاش. ناكد !ينانداك

 ناوهد ام دس امم الهدم رةنسنيرشعم ذل اوه 1 طش

 نب كتب ةديعدماو قدافلا أ بوق بهو ىزنكت وبا وقشر وتنام

 0 و دب دشلاءاضتسا رد : الميسري

 لكشنأ فاجن احوبال ات ماشسل الصاد علوبت ارعا ا هنعقم ثدنحي

 قمت هل بول يرسم عرب حا ىماقلاوزنعلادلا
 الولكزد هليلرماعويش )بلا اق هنجاؤا) اكساقتنل الع ثيودلا عطبزم
 نعال دقي حرث لعلالو هنع مام از والدب ثرحو هتك ب حن هعضمو

 ىبربوبا فيدل ضي باتكا يؤخي ابب اوني نيحم تى اكو بخل | ةهيج
 هنن ينس ا ١ ندير ذا سيل عانت ؤماقلا ”زقدصعخب نادا ىىسجع

 قماملا نيكي وح جيزحتقد كد |كسعب دانت لعلك وصي داس اودب
 اعمل ١ ءاصم اوسع رن نى جرامالا د تشاد جهلا مثيرا
 فان اكن وعيوب نمثدعو زرعج ناز يعملا نعشيرشونو نام قح
 اهلج ل بشل هاوس مهل: زل ك دنع 25 هو عوزسلا ناتو

 واع مودال و ”ةلوؤ نفل نير يؤم نا | هزعدا نركو ان عج ؤصد د كحول نسحابا نب

 ا "وجر خس ود ل اكو يضلا وبا عمى صد ثدر لل فكم مح ى دنع ناو
 ا نفدصي عيدان انعدام هباننالر هز لف سلجلاو سلجّتح

 557 يزالام ينباب لاذد هلفاشات كلانعان اذوب اوملدواض كذإاو ,وعدااذإو ضيدحلاب١ نيمو ار
 دل شير زالب نشكو ضرع ثول اش ىسوحاديدعر_زتال فيد وذل اج



 داق

 ةتوحو داس واو تاترعلا د داناعم سوصشلا

 تحيي لع نرزأعا لا طحياعي مر عا نات نهجحو هها هدأ هبجرم ل لادا لسا قا يلا

 مار عني صاخوع اكإب مه والم تلض نارخل  !نيرعؤم ان ىدت نر اهبن تدار

 توران سقدو<دعتاب انك كلذ للعب ترأزو سابحل اهلل نيد لاش
 «ئب[و نيرعلارببع نيرع ص افدل ٍلاقد ن اكرسيت نب لهتو مهدوام لا تسري يزعل

 نب .نيعلا نوع هنغاكو د د اين بوق ة نيجي ن كيور صقل ناعلس نا نب

 لما ىصاق ناسجنب نيرعسو ةنيدملازهأ صاق داسب نيراطعد يس والا هددأ لمع

 هون نلا نجلوناو ةنييك نيوييوفس فدك اكود راح نعزانيع نا هفرع نكىورب 3-3

 داركونز و::ةوكاكزها صاق يج نأ نيرو نيححنب بحب هلاق صامل[ ب
 5 ار 0-20 نكت دحدا ري زها نمصاخل | ىدوم ن تن تاز سني

 عمدا جيالشلاريثكو مايجلنب يزعلا تىرجأ مدع ىو ر ,ةاسعلا نع

 اهب قي ناكو ودمر زن دارس صال لهب ساو لبعو رسوب عةتسو

 ثدى نسْيْسْدا الذ :ئس ىلوال | ىداجْي وم قش هلع بتكت ضرحو

 ماملا اسيل ني ىكلا رمل ىسافلا نمل سسعنب ليتر موباو نةشابو

 ىروتلاو ياما راولس هدع ىو د ةبوكعو ةييبا نعاكو رب اطل ايد

 دنع يعم تعاد - هشبا باو نوعلاةبورعم ناو ىلي ش طيوشد

 نيتهم و قامصم اطال احح نب هسا دبا اف باو مش لان

 طبعك ازعل در نفد ةنن تللذ كاي قب يك نيمسر

 ا ةلوج اهتاكرتلا بامعلا نامصلا لبر نب نيا لع

 ليعو كاماعصلا للاخر . مهاباو ماهنبن لمرلا ريع هنعىود هيد

 سور ةوصبل اى لتقتللا مثد نارك نكسر ن اكن الا مهلا نبا نهرا

 .ةللعع ور يبننب نفل دك نامع دنعكد د نجرلا دبع نب 'ءاكعل |نع

 ناولعدي درت ام هنيإ بق ةل ارم نو /هنتسمت ى دل و هب

 نيسفلاب ساهل زب نه زإبب اد جاجتحابا دنعاطوا نابحا نعبتتسا
 حاف صف !رمزفف اعجبت د ك رانا ةاهؤاعل برطتمل كيو ضد رماقلا

 وتو! اشد
 دس ثيرهمل اذه منعتومم اف شاشمي دحر و هه فملا)سح ا نيل

 ماباررطنا صافقلا لهحا ىف نبدا سامااونا مامالاد هناعيراو عسسل

 دوم ىىنماطلا بداو ٌنمِيإفلإَو هيلا فتناشلا اسود

 ذلاثو هنفطل ا اعرف جيس سابعا يإ عدت اهربعم ةلبثللا
 سايعل اد اللا ائاو ىجاجرلابث يرحل !يربطلاهاعوبإ مه ةع هعارحدل

 عيرلارلا اهتماهب داهيلل ركآسع دوف و لسشلاو مايالا داد هللوحل صقل



 نزاع بوعي سربوناو مس عت برت دإ كة لشن ايرجم ىو رتب ةدام
 ودور يسال هيل ناوعو داسدن جلس ماعلا هس زنرزركسنال نكس كراع كنب ههريع

 تيىواولا ني رسولا ةلعفف «و بهورأو ثيلأاهنعكر زوهخ مد قب لح مل ب فيطح عراهل |

 5 مجمل ىشلاو ناثلا تن فنان ا ( ام نسكب وزن رمموم نضع خرسيأ 0

 ئدولاهت كاداشلس ف اما انما سنجل دعتربع ةلاب هد ناشاؤملا مبسنا كه نواضوخا

 رسولا امدلبشمل نام معتم ْخ لشمعلاو مىل جهازه اجامل اكو 'نبسلا ماها هاو

 ماجن كاب صايترثكو ىوإبإ تمالإلج»ا نب تررهؤم وبأ دنع ى دري يشاولا ناشف ودبس
 كر شالا نيس وحل عي عدضانيبا لضافاديل ٠8 تموج يبقا وم
 مجوارحر ظلما ركرنازعتروتوتفاكل تعيد هرادبإدلل تلاصوأملو ىرعشزما عله ذاو تيداحا

 روت لريسبو تربل ادم رسجإاا ملعبه ليل هدلا دجهيإغارعملم رفؤم ابوصتني ف باملإيا ترفتف
 0 جام نرد ىووهدادؤلا له هرطغكزتكو ناش ا مسئقامل ياشافلا يولع اضواو» ايدشنا

 قنصفس لكيلا فا لد ماسلا ةيؤعب مول ىف الطو قفقتوسما نب ادلا كلهتزخكوع
 ئيبوممسملاو ءهلّسفلا دحاالوآم الاخ قل الا جز نوع ءابرملا نمودماذلا اد يم الامشا ا

 ا ثلا زععدوناكفتأ ابورشع متاع ممالك قل اطل ىرسالاهْ رب مهلا ءاطكقلا ثبو

 ذالؤمأ دعو كرولا نا لابو: اكو ناد برسول ا وحب تيود بوبا نيهارباهنع

 قواد سالذل العن هش رغمحيا نكد باهت ث دحووةمزلا يزعم هاربا نبع عسأ هل لاؤي نيادند

 مهاب نبهت ىو / خللا. بحاص ىرغيش اركي نيرجا بعصميوا كير ريل اذا هداج عن مهارا
 ٌْ الان ويش يعانق وباب ًضام ياسا ان ازدل وسد عن! ىسودز سم افلاو

 ْ تسلا د بشل نه ىاااهْؤؤ و فاثلا تادلأ يلا مهارا نب رهتوكو | دنككر ام 0

 ,تاماازتدىيعسا نررشو نجحت 0 اكذ دججرعاش شاذلا ىيعوم دو لج مسا

 0 راو شدد اكو هنعدسا نككو ىد نقالملا) همنا قاهمصالا لاو الاكو لطفا

 00 ىننيبوم هذ!« واضيأ | نشات سس ىشاطلاهزاحّسا اهيس هد ىمهتدمل تنبةش اعل

 تن حيك يالا بد دال فرد الخماذ كأكسي ىلإ يسال نن ادت فكن نوسا مسدلا لج

 95! يلا ةدوشلاداصلا اهزحا د فل اين لأ يرطاعدد يرماهزسوإ تعاند 0
 كس تاسع يدريرمانلا ةرجوبا يليملا مكس نب بصك 1 جو :ظعوملاو نعفلاولا نسل

 ؟وريرصانيلا.ةريزحولاب بذل نس مابا نكي فرح مالا قلخا لها بوقمب قرروحو او

 نطدجس نوعي ىو لهما نب . ماحد جور نهخن ماد بمكب نرهشم ديبولانإ
 نا ةلسواوالسرع اجو غير نعمورب رمل ن اىنيوتلادسع ورم انوه ىائلارمق

 | ٠ ةاموناسو يما نيرهعو نعس نب شيللاو ىلا ناملس وزى ور نزلا ببحنرعد ةدرديإ
 لد ةليبع نيج حيومومد نصخنبنتزلاد_عنرعو ملل غعموباوومابدل  نينزحلا بعد ىييذ
 ظ وق اذ ظفار للى اولي ن نت تعمس قوم نزلا دبع تير ةصاقو سدت ني رمت ماحيلإا ل
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 رام ننمن كما نواواسو ةئيصبلا وها نييرملا ىراثلإ تن نبا لروما وة لس مازم محسن ارق دقو
 ةييتلا نايلسو خيانبلا تباثو يالا هتلاوزع نيركو نيس نوهتو نسكيزخش دح اهيارق ىاهطاعو و
 ءاكقلجتل امهاياوباو ندولا لهن وط بو يس نب نافعو نابازب عيت هنعمرر موو يتاخر
 نواؤجاندو هلعوتالذ داس ههثط اذ هبلا ننشد هملا ناكو و نياوخل كلامن حلاو الخ

 طه هربناميناايهتا الا نان لفن تعد: مهو الو أهو ريشارما يطل طاسب
 م تولطم يرهيلل :ليوطدافعرم هلو موملا لعل تعا كيل كن! كونو نخلنا جاصاي لادا هنن

 وحلف و بلص ناكلاقف ف نقلا ننهتؤ يرلا حاز ةضيدحيب ا ئراه لد دإ دادس رو

 انما ساتان اراك مكك يروتلا نيفس نس بيز عذو دانا هعماأو و

 .”ءنارم صاخ هن موقد نتا اربعا. لا وهاد ءاشعاإ وبي نعل ا قداس صم كيه نكلائدملا

 يزداوه وصلا نيرزوع)إ لكل كرافلأ هننا عنب هكر عوباوأالا بس تاعو فقد لاصيوع

 ريال و وراضدالا كالا ربع ديعسربزبوباو بز سوبا كياوبهذأ ماو لحس صولا
 نكرر اش ىراملا ديل قمه ايسكو ةندملرهازعم ىراقلا ميجبؤا كب نونادو ليعس ول زعل اذه

 ا هك شان هتلازكملاب :نيوع يراغ اربجن دماغ عاجلا انىانلاعل نر

 انعام تاكو ىوصنمو مَن نعور د ماسر لا طخ وسينما نين ءاجن كورية كو[ د اع
 نامدلولا نسال هيلطد وفم عاجرلم موني رح مانكير رازا ناكر دجاسو هو ةلك تام ايبفتساعرو

 ابان ل يعتاد معلب | وعج اعاد باقل رم الفالح ماش وززوم ناكر امو ثالثو | نيش اعس

 اني ةولظناغل هدادبعي كك ابنا سن ماز ياا نماكييازلا مهزراب نورحمارئاعلا
 نيذاس جكس سا ولع تاكا هيننال ىكلبالو انا تسزمزيمراملاو يوك يارا عوقب داكملا
 لاك واو كروان ةودو مو اسس امر ارقاو ةمزطنويسلار يجو جنبى جالا حس
 ه ةيسلاداب نيدو قيوم ةلعملا ها هرادضاش ب ةدلتول _فالؤنو ىراقلإو دنع
 دوش ن : مزن يا معمل ايولا نان كرز مدراق يقبل: :ّسدلا مله نوسوصوع

 ةااكتكلاذو ةئاقلاو هتاف هدف توبلل ندعي نيدراعمن سايل نةلدمنب منح
 نا ةرانلاوعس نادت ومن هجن دوهلاب عاب ا ندهن باغي فعن سارع
 لشن ايوزغمال ةراؤازوع» هسه جلاقف هانكس هوطبو مهمل دابا جااش ا نيئتبر»
 أدابامزم ةراملا تضاالذ انئاوشلا قزق ثيللا قادحا حالا نر عدو قدملا ومش ملل

 صيزككورب ىرتولا بعز مهادصدب جين انلعتسسللا المل صوسسملاو دب اصالو ران ميغ
 نتزارعنديع ىب :لا نإ ةدرعنعكدد لاملاتيب طعرع نب لاش اكو ةسدملاو 6 دالع_اطكال

 بلككدرب كداملا نقئاجعتيوهاباد رس حسو نا نياوهو 1 :ش تامديغو ميهارا هاسأد

 ملجم بجو كيرضو صمداسار لاف فايا نب شيوحن مجنل ل رج دذكي ودرت

 ١ و رباكشا ١ ةناث نيئداولا نيفس ىزيعسمب همتحو دحابجصو سوم ازم س 3

 الإ فانككوو ةاقلانهنسسي نعمل اربعناعواو دهام نيرا رع نلبش وعون



 و شلل ناز حال نزلا بعز, نسل هالتك وا نمهدالب دن هيبابساو ىباقلا ىيعيإ هلي
 :نلاز مزلمل نسل اهرس هقول ءإكامذر افلا وظني الوكم نيادلفدا زب اكئاشم ©

 ” ماسر سواك دقو ناجرجرما اكس نوبل كاد عضومومو سوناخملا
 وون عاشوا هيلا بالا وكتتونب سوف يالا نيد ياا ارسمث يمال ىاعلاوهتلاره
 سواذ دالوا نمانالافن سلا يزه نعدشلاس قعد ماطت سهو ضمنل نلوم فاز نبع

 ملوث دما ىد واقل اجتنوأ انش انامصاب هدظنل نساتخال نمل يرمي رجا اكسل ولاا دشن

 قاب ودرسلاو تالادبكؤ ىدوحفطاخم ناين وخلو ىك ل يرس هسيقوصلا نارلا نارغلا جرعلا كب
 قطو تادّسالا تبادل عد دىركك ,موحاامتابا تيدا تابئواودا اهمضتيلأي يمهزعرسلا

 ةطلازاوزل هازال كك اش قنب و أَْل ) تارساوما ءاميرع تو انس الهاقت
 من برعاكي نيوشملا :ققولا حن اكياس سمو عفوك نم بيبزذ ومو هو ةيسد ذل بلا لع

 «نيكزعش ددن اننا يسداؤلار هاي دعا” اننا ومجملاو صاقو يبان بدع هاهوعبا ناكورهتؤنب

 ٍنانعتدحومد الليجا نغني جلزر نيس ههلاربعياو يدل ليز لكن عج دعكو د عاصزب

 قاف هما لاسنل هسنونب دشن | ةررجٌ عام هل تن اكو جفعم يهل ازتمنل اياد ديم اوكي او يساعدنا ع
 || لسان صاير حدمو يطال
 | ف نأناب ايي ق مرسال هارون ماج :هصؤال كلف جاف نضر
 ةؤسوالاوبصلا ةداسا نب تسدع املواد :ةلس لعمل اذ ت امد ترلؤما لاف الما نب ماعلا

 اني نراعي درج لانو سابع نكي در سنبهدرموحالول نعيد هداف زخم احيانا
 اس ,دالهو ةيسالذلادد" كراع تركو ئاحلبا قحاؤإ دلع ى ور شون ىدنعم

 انذار اوما اما نر ىمداثلاب بتنام بتاج و دو ىدرت اون: ©
 يي لد تارافوونز اضم نيدوهد ناراكملا :بلا زم نزعل زل قد نولالاربجولفلا

 ا أ 100 مرملاو نو بهو نوددلا بكهشو د ربرعم هانم ئير اهلا جزعلا نيزيسنب عض 0

 0 رول نور الا وباي هان ةووز ال ةبلا قه دال هك دءالإسك

 | ياسلام نااار عي ناضؤسبولةيشا نهيرودشلب

 رادار لاو ءارارسكو ناقل عنكم أدم ذعزإ سلول هنعود نإ وخد قش
 املا ك0 روبعيدزحج مزمل طصاذ ةدإرمل الا بتنيزمو تف رقإو هدا

 . كالا عيا نإ ر عرار عن مهأن نت اربعين ةمسلاا يفر وربتملاو للا نمور ادا دديدششا

 تاهرورملاد ماين ايدل نيود نانزع دعي مثله نين قيل عسر روصو
 يو مجمل هما تلد اةدحم نب ثيل نعبصو نبا ىفد ةدازغلا ويوم لما ماما تاز

 ورا هعبرزب اعزب مهاربكذيرم رمل ىداثلاءافعتا نرد زب زعل وانس واذ هداك

 كئادلاءاصن نب ةمشئراهل ناورما لو تاما )بفرق واس مدس تام كلام نعود دعنا نكئوري

 كاولإيا نإ نوزع نب دهدودم ةنيدلا اكضاقد احر ملتلاد بيم انا زعئورةلس مافرم



 9 يملا هوس 3 هركدو جلاس ا ةوتتني دا ني رين يسكملوا هنج د د بلاعوإ نيجي عمور

 5 ..ناعاهت سلال قيل جو هدا هيشنا كسار ا اهزحت قف اني خنمويس نوفل 2[ ارسككد فلا
 5 ا نيكس ءاه ركب جيب 1 فو نرشيع ةش سلطالات افون حش ىح«وسل شالا ىرعلا كرري ثبدمجا

 دف اريل اه ناهس تاز اشار ءرهزم مره هو يقل بنا ده نيل امزح | يئد اهني ئه

 و اقم ن ومن اطاسلا ومد شيما نينسؤل طعنا زند لذ اك يي اذلا نينا نب هلاخي نإ ناو

 قواسلا ئعاكلا نسكب نسا ربع ريعابا ىس قومي :ءاعيلاو «يطاوتلاو لاك تعلو يالا رضنلا هيف هند عج
 كك ذاذلا ناكودنع انو دحو نب اوما دسم موم كلر نعمل: ذاع دنس عامسلال قفش ميو ايحد رحب هفلررا
 هيلا نكت مسانيد ام اييذ مدل رد ناوهالادوألا دان مدار تال دابا ةممل اس اجلا
 اهدزوجزم ىلد + اهبذو امد شلاس هس ابره طم دعب جوكلانلابحا للبحر ىلا حن طرد هدد ءيقاجرألا

 0 ىفينل يوكو ناسا بيير وتخ جالا دمتي نط دوورب نا ناهسرشؤ دارؤببؤ]

 يهلبان نك مطولا دج مساوهو لجيل سل ا تي ماللا اهداف يدور رملزحا نابل نكسر هن

 0 موق ناكبولاب نمل صوتكم الهام يبد سارا ابنا ىلا مس ىبسل باني

 نويل با افصموب د بيو نيو ىعصملا نأ لس لهيهوسوفلا بيج ذحذكىدر ب دع قايم

 كولمان ةلودعد لعاب او تاحرب دل اضفاو او قارطلا مشلاوبأ هنعيور |مواعو ىرورملا امص م 1-3

 دك روصلا مه ابا نيرهيزعكد را كلن قب ندمان نسل نوعين ويا يسال ىلا

 0 م ملازم يو ةددشلازابلا ضو افلا ] يناضلا جيتا نيسكياوبادنع

 ايزي دامو ديت طفيل تسوي هني دعواه دوس مو موفور

 طالوت يوكو داك اه ئبسوعو زديلا ضرع زمز لي ماظعئكس هلو نيماللاه هلل اؤب يولاب
 نااوغعض ور عارذ باد نيزكار درتي وبلا دن عمت ريركسلا لهدم موال قوتحرست اقوول ارش

 الا ” اهنقايلعد نرجع زير دوعن نعجز نملا نا عضال ىو يأمل اعدوغلا اجبار نيعس

 هللا تبق عين يوه كطبهابعو ارانب تطرموباوعو را نو اهب لبقو .كاوخناعاطناد

 0 .,يفلا دنيا نب نبت اءلك زحاوصو + ةنس هدو د وهزم موييفامزدتاوا مال رمش

 برت نبي دمؤرمس ديس يرتب مواطملا ةنلا نماهت حز هنكتشاب ةلموقتما ةددشملا ةيااهزح| فد
 ير ل و

 0 كج واس مهيد طال اولا بانكي ىسرمدالارعسمبا

 0 هما ١ |5نات انلاجب ىدايقمسدنألا مذ جن نلبي دنعكدد 'إ
 فات ذكسال ني بزل الب قب دليلا «ذعزلمل نيل امؤناؤد ند هلاسكك
 ايبا دل لافي شمول عما راق نمائلاص ني تنل د اخير دحو اينو اآعلاو نثر لازم عاامب ناد
 عتتكك د اكيحاد ردا بريوع د هل نهاؤصلم ناكو نيد ناكو ىسافلاداذخلابع تير“

 دوم وصنموب اهوؤناكب قش ها عن نكلاعمسلاوا نحلمان رعشلاذ ناسا

 اك وسواو ىلا نوب اه دلع دحام كنبات يسال اطيرزمد سني هس اربعو يساقلا
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 نوت در ن نيكي هب سك ولا ئترح مطبرمأ انيرلاز كلا درت قبب ههاكو :دروفيمالازد4الكدب
 :>5 بدئ ساجر اكو فدرلا عبو د لاقبم دانا بنس هوسازو مدا هنيئا

 0 اهقد واو اةركسد درا مهو كيمو او :لوومنملاء ايلا هوكو ءافلزسلا رب
 201 زان سراب هرابؤد دان ورمل سلا د ا قدحاوب لموسم هبلاو
 5 يدل لرنر ولا تنسيني أ «مصابا عمرا م'ءال لبنا نعل + ةسدلاب روممسا و روح
 زعم بد ىداضيلإ نبع ينام وزرس امهب د قوت دارطسب سردناد ه الطاير ماا

 نراولزعذا ىلافك ىلع انا حض امنع قيال تاكد نيلربطلا بضل اهؤع دير
 اكو ردو ضادمو زعيما كدا ىزفي دنيا ةزئاثاعشالابرومام ايت
 3 ا"كومر نفاركو اورباميذب ير يمال سمعيزتجاو در معا بن « نيد دوب هلع ور ناذاش نيوعينلف

 ظالاترواعسل واود رئي ككل ثنملاواوهداررسمأب للداخل ظاوباو نير وف مزعما نير هع حاضر ولاد

 يالها نيل نب كرابلاو ىصولاب يدر هرم تكونو يوك بيدرحبوربلا نيرفملب سيخ هتصنا مع
 رايات فدو مالت نوط انج د طخ ل ضو ورمةضاو ان دم عاوس ةونكدعاجم
 يشان سار رجوع هيدي نمط م نسوا او داايصالا ادنس نيهان عرهجو اه نرموع فوت

 00 خا دحاراشيدحد نبعد مو يزاد ا سعوا عمرا وا يرش

 ة0رإننيلا رمل نتزش نبداعن نسف نر عدو رين نيون ةنادبعةاثادوآو

 لطلاب نيب وهلضا امانا زعبكو نإ الب ,سبز عيان وترفإ انرو
 نائلباووا او هبا كج نيو صوم يملا كن موإ |مزنكه نالت وس تاما ملأ حوال تف

 طرحت ئسفط عاباو جوس د اك وطن نينس نام نيددإماقا ةوعدل ابا عاده ادام اماما
 يتلا هنالبع نير جو ةلضدرب نعاس نوح ند دلعي نب ىعني رم :رملا نرؤلا نى ةيلس
 عيال راوسوباو ميقا روت زبر نسكب اورلاروا نيههارب كوب نتنابعةرزحنعورر مرح
 .يمالدج لادا عما شيئا ايون: نوكو مان كس نرولا 95
 البنا ندر ااهؤاو وكنب اه رسولا اي نيكس و مهتسكو نوكسد نول د

 "اخيرا الالات ضار لب ىذكدح اوه دان دم
 ًقودووعر ىف 1 ا يا

 ارش زنا نرحل عرهتوب ا ةوالاوعنب سر انزسواو كب ”ةسناصمبر يت مومو
 يطيع ساس ضنا ملعىود ىلكلل شل ادانكأ م .يمنظفد عود

 ذل ةداولااهريجرالا مدن ا زا وك وءندز سكيك زد وف
 العن ابعزسفوإ ايزل ركو أل كازكم ءاشإ لضرعج ع: ةنمتر فو دز رخال ةبلا زه
 انكي وكيت كوررب امنا هدجلا بنيد نكد ثلا هوما نسي رولا ىمهلداي نيوتن

 رص دا «اوندرماه لاقي :ةنموم 4 نطلب ااننااقد ىزما نب مهاربا نرجؤوإ دنع ور سمت

سس دود جبل بسن زوون ىرلبلا دوف نب زيه نيمار نيلسيمسا
 0” ا



 2 0 اد قلبها يسيرون احاةلجسما تاب صا هأ نميراررلا نيد سورا هش ناو جأ نب ليه
 9 طعاول ةودرمنب ىمومذ .دجاركبوإ هذكيودر لي هلأ بج ليلعذ ,نسك نبزجا ههنارعو نش لح

 كج اوعد ضار يلا هده نل'/زحب يشأ دامفلا زحام فيرد أم رسما هاد انلإ تب
 ةدايرملا ميك رعب لهب وجزيل نع: ادرحدإ ىب أه ازم يدان أ نايل راد دج نرع و4

 يانا انكنلع دحاو ا بعمتل ”ثاولاو“ مءاؤلأ ,مقؤوراهوعد يراسالرانبن ملا لادم 4

 5 كاز جول مد 00 حا 1 نينتاباهج كمت نمؤعنا 251 نوكنم دات اق
 شاج اى نيرا للعا اوان روما للهؤعنوبلا بنتنلا ا 0 طب
 نزيف دجاركادرذل |نسخة يرجب ودب .ساحلاس الجر تاكل عيب نكد برها ضو
 7 هلام عر يرانا هن ف صا مام فاجل يف
 + برتبابب ءإ نر ملاوي نمدد مراسيم فرم ريياعحر ةشميوإ الالب 0-0

 0 :كلملاءثلا اهجحأ فد نطيل ذاكلاو مخاد تراك ب 1 ادى
 ريعس نريدعبل حا نيرهاطجز لجإ شد 0 كل ور

 دهر مدور اجلا ىلع للجن < هلا جزعد قمه نرسبؤ دل ق كويل تسول نب مها
 لا تسون هدالبع ندر كو مامالاد عك, ةنس سؤالا عيبرسسإو ىؤن ناو ظوا ل زينل هما
 "ترمي جاكي نةهدرب يردضأ شا اين( دافي حتر ناجل نب مسقلإوا نب دينولا نمط الإكيا
 :ةزيدوجيرمل اونا قماقلاو وكع مة شسرفص ب دلو و قيشما نجل نب نهر ع ص نجوا نعود ئارسلا

 خنازير يربك صنحوأ ير لقب ربا نع ثدحويشلا نايل او عنب يجنب كلام البعي
 © انيك طوقنلا رايلا نوكسورقلا جا ٌ حبس ل عدلا ىذو تكحتنرر غتساو
 كرنفال :يحانو 9 قيل تمن ويبدا ةود دولة م هلمملا !لاردإ امزح دانا

 عاباشللا ربنا ىزلاوررجيل نس دعا جزع شي وللا متو 0 دادذإ ؛ ثا -

 يدل ةنعومر د وبو وازع يدري ربما مارب نبوسعؤعتاواد ديفا ىدغعن ىو
 نهال مانإو هيلز دوك نما نزعت قدك عارفا ةياوعيلا نيزععج نيل“ وكلا ةئاللب
 كونك مثالي ججاساعلاواو ىراويلا هعئدر ف وحح رح : وكان نهيزعير راه هلوؤنل

 17 ييلجبلا عتذ نسدأ)ل اكن رع ماه شدحو دال رقع دئديتلا! تيرا

 هج خلاه نيورعم نشمطلا نيديثدركب تيدي هين نب وعز د مود كتل بلا
 0 هل 0 | ساروا نهتماحو ادم م بلاعيإنإ يتركب ط50 دينا عز
 نوير سوهو كازا لا نعدؤلا هزت ددالا غمار راف تورم لا كوس د
 َّ ” نب ةرابححىرلابد انهن جو زر قواطع زم قلزإعلا نافهملا نار دا اناا نبر وع ىبججز كاجنب

 "اقدر مويعداؤلول فكن نفطر بالا ديس يلو ؤجامزل | بوب دارو ىرارولا ىسوحن ل سجمساد
 . 0 افيمنلركو لاتينا ىحيدبهر عدوك نافل مادول نوكأولامعب سابعا

 ملك ن اكوردحير سفن اماه مالو فل ةلس لاو نيفسن دانيل: نروتزعدءانساراطل



 ناو وردت نول 5 (ئضلاو راب بما قرمسملا ملا دس وملاعب اهنمو مك بعاد هل

 اا يا ابا صو نينار رهو ءالو مهلا بسْملاوعونعو ةاسعل يدخل
 امارس نينبلادط عدد كيلار كله دهرا ضر ,وومزها نبون» يشوع ذاؤبق لمد
 وماهعافخ يزل وهو تنصو عجزت ناكو نأ سنس !90/ةغف عروتملا ىف تاموا٠ عتش هيومن اك
 بلع زو دازم او ياتو ديال طاع دام يو مةفح تكد وروعسو نايل
 بجزدرعن نووكتذ هاربعز نان يصعن طف نر كلا ادعم هنو نا ضرفينق »نعل اوعالا
 ميسدصلا زمول وبس امجد 2 ليال اوحا تس وعول | طوقا هيوم :

 0000 تهمل تءاصلا نيوعوا عوحإ و ايكرايف د

 7 اونلاو مهموم مام يثلا دسم يشب انيرلو) مهتهنالي عريق ؤمناجبععد مهنا ةيشلا نصيبا
 3 هوبا مدع هرموني ديوان عن اكول اونا اممم
 00 اطدرل اعلا نام مجود ونسعزحا اهججاذافدع مهام

 نو ينال سنع نى بوم هلع رضوا« ا و ربما يس
 داس امرنا عنج ول )مال |وانل ل كسأب رمزا تاقاو ه

 انك الملا ناطسصل ا 000 ملي مساوشو مالنا يملا نمت هزكؤ د
 0 تا هنييعنب شنت ءاىضزما 5

 «انشا نهر ةارابويم تاكو م زلنا نيا مزجاؤح تلا ملا
 ضامن امقلا ننمورإ ,نيبىكس يلازما نم دازخ الما اقسام يوكن دعزدررع

 قريت تكرسالشا ناشر ردا فجعو سعود دالوكم نبالاق عراشاو
 هدو سا لها ما نحداكو ناهس ( نيريوهو مرر تهويد ىدسل نتن إب عزع

 00 كاوا رك عواودؤادوزا»ن اين م١ ماجواو ةحيرزوداو ىراكفلو اس
 لإ يشار هز 3 كاد نزرساسانو يلم ادعى ورئمماو ريتا طاح
 اياهم ماب انا انيزسكواو يونغ سول هدناربغ هتكئور شمال نككدزب

 لاكتوععا مهاباوب مهدي اهنددو روم وزب لستات دنعودد ر هنيصنإو كام ريس

 ودود اونو دوهتككد ريد ول مالا نيه جيرلا تب

 يعاد ةكزبؤع انككدري داي رمالثلا يزن قف سن رداع عبر يجسكاااضون
 000 نصت نيشان ربجوبا

 قلبا تاب سوانا 200 نط راو عيشلا» م
 ىدنوسوايجلا تسنلا كه نونا اها ىو | اهرعن ننال ميجلادإا متري

 ا هرب منولتس بولد اخيوما نذومإ نان ريل راسه صواهسالع تنير

 يك ءانبؤ مسا نعتيع مامر هلععود افالتسعلاوسرجنبباهدارعني 0

 هالبعلميا ديب مساوهو راي ذا هذه رز مونلودت رمد ودنا تن



 8 يقع أ طئازبسلا نفرمذلكو ور عوطد نادركو عيل ن دك عبجف و شعملا اين

 لص موالي نم ود و دف ولازم نط دوس رك قاما سلا عزه 2/وسالا هاولا سينشي اغلا 5

 نرزساوزياوهو ىودل دس وهو ىوعلاوركروحن هاه زبن نس يسدلا ذم وسمو

 بدولزب بواذب عمدا زبر بجيت لاهو لجأ“ يرن عن معجم هر عن إ | بح
 نام :ريلعسأ نيرون دعس نازاطو 3 وكرم نبق ب و |نبدعم ص لاشد

 : 00 ها نيداجسلا نيديز ٌتئيوفعبز. زها علان
 ميموا نسم اريده ندع إو رعيو لإن باسنركزب بويل

 ريما ع جونا اما مز ىمزمع لاهو دبل جاوس اننا نرلنو وعملا د ةشلا لهل

 رشي ةيشالاب يوما ودالبلا طسميف ياي نمل اذ تيد يدا. كسالاو ساطشلا نيدرم
 ةدووسلا داكن ليتني سكالعبا نع هرب عمل )رهام يودلا وهلا تارك ار ترون دهب ن

 ءفدوع ىوعلأ ليو امامة اهيداورنع تدع قوتو ظمافلل يرطمل تبا ادعنإ لضلوكو ا هنع

 جت ناكىحو ولا ىف عربو يوسطلا دولا ن يزهر كب يطعم ءرنبكسالارتعت ممم زج زمؤ فلل

 هدعوؤمتلدن اكر دب مس ل اننا كل زبضسوا لوكا امنت 5 ل

 ه تنال يم:لهملالذلااهرمبو زامل نتمنا نك[ اء اف لف ءافلا اد
 رحاله اراب ف حزن يررؤيملا ىراضدإل دمو يرن نبى يعم نويعدوس فار مساوعد للتو

 نيوع لب اد ل بو طيرعس نيل وس كانو ليصل حا مإ دسم كات

 0 |مدرىصنلا وعجل اءاصفتساؤ نسب ديعس ىو ناكو الحا عنجد

 امانو هاذ اس سرا ثداحاو قشعراروجرننانممعس د اكو كاب ةنيوشدو اوكمس ع ةسش ادلب

 ومو اها ىلاسس اًنب دحر وتس ٌئشعلا نهوكون ا نع نيعسن ىك كو ,دعو فارغو'

 درب مهام انتو داول فيز اكو هنعاهوو ىو ةاورل !ايحضو وص هيلا ةيولشم
 كلاود ىيدجحل اداب هوا من اهوى دعبلاباقطناو رم مياس ناءىرصت) ايد [جاسا ملكت

 يعد يس باويصازم عع بيجي عرش كك دم حومصملاب آه اابكو بالا هرفي مابا

 كنه تاكد مهلا نكس بلا ظفالل ىداضااوني باج نم ى يو رعلصز لإ

 0 مينلا لص )11 اهزحل مداد حجبرإ ارا ملطف 2ه/ نوكسووانا نأ نفر

 000 فوريزها يرحل قرم ا نجا جن موعد عمال

 هابل زها رتوب ز يسجد ناملس نرهشم ايا عمم ومجول روما بدمي د اكد روب هاندا

 هارب عز ىرثبو ىطلمدافعؤ لعوب رجا دعم اغرب وا هارب عي مهاب اوزمعنب لكتب
 5 تدعم رك ييهفل ةشؤوتد وسلا تلاواو جذالاعنينزعلاربعد نال

 وهلال فطن بطب راحبو شرح بست يلا دزاكتيزغلا: كلام نيرفيتولا ةبنلا مدار اهدي
 باميلا ىزملا كلم نان بيراخنإا يمن لنيل نا هيلا هنا يومن
 ملعيجصو كر عدن ءاشملاب لقت وتتسم اب تامو ماشا مونكس نيل راوصلا نيرغعنب بداح



 ياه ةفطلا نصو هتك ظنك هناي ماكل زيدل اكسو ناك روان عازم يا
 كتوم حز قمجانب هتك عير ةدملا»ادانم نيقداصلا نمو ئيلا كلازمريؤسواا ردا

 كقالصملا ربو فدو "مالو نير ناضمو روث ند خوسلازم مهاد قانا اةذمتجتت نه

 تنمو كلاثكو كي روعلا هردباسزدز و نها هين ديل د حازب يغيب ييرسكازاو ةنسنج ثنإ
 يفءاجو ىزارلا نين دا نيزهعدم أحاباو ياسا نعسوي نبدهسا نسل كلاب اورككل رن 1 ادع

 اد انزل رصتةوو زمن :نذاها نلظو نوفمىلا ةمدتملةتاطبإانلا عج 3

 سين ودادي عز عدي وصمم يقزوزلا كافي عل ١ ا
 مدعو زيقد يزيؤفلا تاعي باعنورعوباد يمه جالا نبدا تعيب اد ىو ة راسن
 و نوهلا دي ليل دبعنيئاولسو هليل او يراخيلا دعو دري نانو اهينب ليم“ نعكددب
 ىو فلارجا قيذلس كتب هنباو ا دكردأ غاي نال فراك نب كارعو فوعنيزهم ةلع

 دعوه نعال هانتكتلاتو دوعتف ملل لهتنو ع زعيلاوطلا ن ز اها سينع ىو دله جككو لي

 نزيه زعزع واوطلا محا نب لاول هنكئور قيايعز ل يمس ازرع يور يزيوعلا ماس ير ابا

 لطويعزا ميسي رمتت هك تدر اعزب عنس ب دهر همجي انك تدحو لاو ميس
 يدي روما لسنين ورعد يونا ملت كافعنب مشا ةينل نادنعود ر سنون نيسسيبع
 ااننئرغنعىورب (عزوعلإ ىاطلا نافعنبل عيلس نامتجوناو ف قاوطلا نايلس هنعئدد نجراكزع

 ينال جاعوإ نجل ادبظلادوعنوبع نوير مخل عزل نيدجا يعيذاو ةمامافإزع
 ا«كواهرعب ةمجخاولا قف ماكنا م مد 5 .رولومجخ مديت قيلت هنعيإ

 ميلاده هزط نمسا حس ارد ئبس دعي هب 1 مرد كل: كنش دواس نم مجت
 كيو ابعن اهتموا ضمد معلازمإ ةك ,:ليؤتنملا ءايلاوءافلإب يبو يضض زاهرلا

 نبةركمخوا نيمرتملا ناديبوؤس ريم تَحنْا تنك اة و نابل اهلا زداسز مةيلهافلف
 رد ديفد عبررجزعيدرو دوي زها نم مّمافوبوه نابحتب احوال يشل يحول معلا

 واود دارا عفدمافل وصوم ايمن اكو سانلاو وللا مهابإ انبديفل ليعدئعئمد ه

 ميل ةلهجيوجشملاو بالا نم عخيعو زو جود :ةطوفل ل (رجشلا نموا ماطْلا

 كمن هلالبعجب هزعي و د توون نب هلل انبعزععطساوا وزنا نمتذب تباناب مهذبا
 قت طرصلا ناكذنا دداد يدع دنعهكستنوملا حار مرض اروبا ىلا ادت

 ”يحساهاذا رطل طم طاص افذت فوك ابر داس ناب اخس اف نايجرت دال دالإ

 ثاعيالخنسأزيزاحتن اكد ادلب نوتات كانماس وك اناهرتتيالركوادافغ قيطلاراع
 يابس عوج كك مه حاسام ىستبن وعون امل لاق تنويم

 0 اد مبايؤل وعل نيا كيف نسلط انسجاطايجاك ٠
 انوا عدإزتسائ دنس و جركل نذل همديمال ارلاام هاد هنكاسلاورلا امني

 يقلد ىووسلا كربعنجرهتزجيوربيدابارتسالا ىدرتب !نيسكط سوبا ف سود بوقجيربا

0 



00 

433 

 اكتم نبا مال ياجملا امس ان مسام ديد نبوادو ىدؤنارإجإب لعانأدعم عدني

 0 قوموا .قهنّنلاهزاوت داوالدحإ اناودتلا »بش وم تدم ا عد

 وق أب لوول قس علا قصاطلا كابجنرب ىجازب له ههسالبع بيطل اواوسو هيلا ب

 نشا نيفتمتلا ئفنلا عيل باص نةذاكو ىزحإر ىدور» س وطء فتم و ناكر .برصإزم

 انسبو) ١ وفعألاو تينا نطق نيد سم نسكللباو كا معز يىبسأ نب لهجيكمأبا عم هلع

 لاتؤ ع يركيإا مامالسف هقرط لقد كلان عاد مهاباؤتعاام زو ملاوهوم و

 قوما للا كنس ,.ثدحمولا جوت فلو نينجتش نياوعل امل زوال ه١ اجعل

 دادز ةنئدو « عا شناص نيرشعىداحل نيالا مود نفدوة علا تكوناسالا هليل

 ظ :اَناي هنادبجو [ك فكروا دلاحلا لجني لجا قنصل ونا ءزحأو برت

 7-0 وعود توبا ههلرعاي مس دامها نحن 8 نوع نب لشمفلا

 0 امجاؤ د ءافلا يضع ارلاعواولا وكس اعلا مطب, ولاة نيوطل مو
 دق نموصنو يأ ع زعتدا جاف نم دنعسا يرق نمو ج هو هاذ ىو ةسفلا كسار

 لات ناربع وم ابلا داو نلبس نب صزعكورب يراذ موسلا كدعسلا ذاعجو نولساهنن

 8 قيرحجعاد ناناتكلأ حاس نبل صمسا نبدجا نيدو بجاحن ب نرضدوبا هنخ دق د

 ىرافروملا يم ناعم تيد سرناوسان ننال ودعني نحت جيب ويم

 او يريشكا امس حلا هوو كاع نئعماد نداطلا ملكت يم بقت اكواب

 ىف ١ زدت و لوو ارك كود ونعم ردرمل تبوح نيس لاشي نيرهتيو كسلا

 ه هتيسلا ىله فاكلا ارم ا ِ اا عم كولام فيجب ءاذلا م مه(يطزوتلا يليقمدلا '

 كلو ردد داب ونوم نيزجسفاب عدلا لد بايت جا

 ,ودرازبويوحزبلهاوكو ركن اممصالماذكقرسوعل ١ خر مصابا هبعلا مجتبى بسن
 تأكفا :ةنلئاهب قغلو تابصاب سرس كاكا همت نإ 'هناهصأ خان ازال

 0 مدعم نإ .ههار هون نويك ثي ولاه , حمس يوعبل ان يريوولا لماح الع سدد
 ,نسابعلا نعرف 00 داشصلا ب يزيل هاو يكسصلا ومن نا

 رماها اوىلاطملا | نسل واو كين نيوعملاو قالا تكلفاو

 نّدو دنيا ىىوم كإرعوا هلا او و ىىمل جيو نوساربكق مال ا اءاجنع عم دلو
 رلاو لاقعناهصان نيران هك طفاش ودرب كو دلاو كوش دعجي ونبذ ف
 نكت مفلس اواشيدحالا دنعاظمح ا ميغ ىنكلامت هيصا

 0 لل ىرشلاو لب ىرزم اهنا قلها ةيشلا لعمار راهو هءانلازعب ؟سحوملل
 نيل همر وجة زمان يوم ناموا ههاربعمإاد 0 ْ

 ,ةططواو و م:ةشيؤج ئيدوكق|ولا ب تاغ نيزهحجنرب لع ههارب ولادتك ور عونه د ةرثحاإفع
 الآي رىطناراسهسلا نهار عنبر نربريخنب ىنووزبا ناكل نب تبيع و لاما



 كلا للا ذه فاكلا امس, كزسلاو ءافلا عنب نكس: ضيا يروا رنا وة وهارازع م

 هين شسلا نس امل اوفعلاوب اهنم كلذ امل لاقي دهبلا نم ميه نصت اعدم طماحم ةيزف عد

 .ةرنهملا هتالب عزي رسبو عز نموا اربع مداعو فرزغلاىفاقمول نب دكر ععوري كت اهيا
 يروا دساتير كورتملاىدحنب جا ديرك هنعيدد همام نقاد نيزيسنبرغد

 اهنا خدموا «زلاماكا عني ونشأ مدتم انتل ماصعزيو رس ربعواد ه
 وفرز عني هانإوعد هيلا بقلم رمأ مساوعو يؤول ينلا نع نطق اهتز ديؤنلا ايما
 رمق ىودلعةسمو لسا قضرعا نمىبويبلا يؤذلا ةسوهدنبريضنيدحل نيدماحنب
 دبنعدب دوخي رهو فاحت نئولا لبسي سباباد بلاطنب نيكل درع ةايارجإ عمم مدت
 ِ كاؤجلوب نبا هتكمو ر مه ىاطالا ىز وراد يعسنب نجازب تر البعركاو نسكب يكن

 ةقئاميارأس اعط ( يخيف أ. تس وتو داجؤتانوايوالا نتا 0
 ظ 00 0 ئينيمىلا ملا وه نول انياهيحجرم شاب

 جب دنع ىور غئالومنرق فانيلا بنل ديرو, ةديربنب كامل يت

 00 هنا نمل نمو بو سجنه جوباومد تلذ قرواوملا ضيا بحلم

 لا ترا كوريل عوحاو ذيظنل الن هبال ديزحا نمجا يدعو يلإوما ميلا نيعا

 0 ناكوذاعيلاو كاسإوعب ل لسرا دحو رؤس زموتاؤتل ماسفوبا ن اكو ريس

 وسر لاير عاج ومينديلا نيعا نسورع ع مجوآو تاجر دا ابجي نا ساق الجنف

 5 لسا ممسحنيزل زم ندع يور اكو رق زمبرصولشب ةريوبل ىلوم ا لافيو نيصحيب

 ك0 قيفة نناهلسد ارم امدوتال با كببع هلو نابارجلا يس اني لس أبوم هبونصو

 ,١ لاناكو ةدبربن هناي عداخا د اكيد افعافد اهعشس ١ مرتصوا نب لهما مايا رمءاضف دع

 نارا ادي نام ع نب ونحت داوعو عع ضن )

 نهكوا|ىزعاف ةجؤننملا نجم الانا و اولااه دعب ءانل مادب تل

 ,؟قهانبيل وغلا نالبجز نما نب ريغ مسارب عووا 0 عج تا
 ومالا ديكرءاناغج ب |/ىملا قذر دعشدحر وعنكم ه

 ليكوشاوا ماالووعو هيلا بنما دارا صعبا هماوهو طال ميشا كه نؤلاامزماؤ د

 ريو بلاص عدقير اميز ربهزضاو ماما فل ونه ىردهرملا تافه نينجا نيدججزن نمل
 100 ا هج نمناكم

 ريس ملإب نمزلار ورظملاولاو ورهف دصالمت بن ةيلابعمتنلادإ

 0 هذعرلمملا لالا هو د د 0 ينل هدة هوت دح ١

 0 هنارظدإ دكا ياذا دين داكو دنعَتتكوهزمونج كراطع ًءاحيل نال ئداىمنا

 دينالا يدز ءىملا بيبحز مداوا نريخبو |وناو ىنير سل يديغلا تدوهوباو



 يكرر مناك ةدس نيس جرجيس هيلا :ةوسشملا هائلا مأما انلحالو العمال طيور تيما دنا لنف
 نالؤيوص :ابوفيزم كل يي اف ال اقو ىداعتزمز وطي اكو عولصدارثكك مالكا |بلذن اكو :ئنح

 نارا يلبي اعنا ةنسز زد يعاطك ومعنا نكست ةدمع
 اد ماما ىف نيكلنب قسفملا!!د لوا ها تيفوصتلا اسم ::لج نر اكو نزولا نبا :ريرعلا سمج نعى كو

 1 أر هسضير عدلا ذهاق دلة هانئ وفذاتسال اف كنرجيلا نفداشإ تسال نادي

 ه ايفل نلا وزع 5 حاقد فاكلا خفر مينو نؤملا نوكسو دانا طن» ١ ١“

 0 اهسداح ناك د منعا دراىزت ىلا اهو

 * نسكلس ايعلاواهنعئكور عوفعو قرر كا يباولا نيدسارب عرس نككدو نايك

 0 5 ءاولا نوكسو ناككاوسكو أ كان كسر يكل منو نؤملا بوكس كلا نب كيلا

 يرو ةيضلا لس, روبنملاو واسف جاو نس نفووو دوال بنل عزم هلم كالا

 . ويقال ةسالسلا والو نيالا ملل سهران بيدالا ىروكرتل ازب لجانب
 ناموا ندع هكاكواهوذعو بيدالا لجان نوقع لعتعلل| ابوصأ ووسام )

 ناز علو جز هنو ةنولا هيلع نباصا لاول دورخت وتم اا اح
 .دوت ناو ماولانمشيرولل مس معلابدصتلااههعب اننتساذ مرا ددازلا نعجحانذ

 تا 000 ل
 0 ةعومرول أو ةرتمو يلد نفدد ملا مالو هبل اوس حل مس ناضمر

 يبدل كعويبل يتلو الاعمال كلك :ليؤلا لول ضو بؤملا وكسور الا مب

 ل هوس ميسا عزف ل ورعو رواسب جنوس# راد ةمرو لدول

 ناك مسا ل مدا نع يور سلا صصلارس نرفض ا هكيزسكلوتاو كاملا 0

 تكا فش داكوفللاو مضنازجشلا 00 بدال رضا وعم ورفأو لصفلا جدي
 :هيتزنكه عم فورسلا نيب لو نر هيزيإو اذلالب ع روناسؤب يسبب /ولاو قلطلسا ثاود

 ه يزرنيل وا هكرا هد: دساو هندلل و تناكف' مايو ورمو ع وس ادووعرعشو رع زم

 - اييزساؤؤو ننام ةلصؤتنملاءايلا تيوكسسو ذل كلا ددارسكو نوما نوكسو نإ
 ره ءااعلازع اجله سو يمحو 0 ا ةسنلا له

 لمن اءثو رولا حز نيل | اناوكاوباو “٠ نيصاعيبارعم
 0 .ضراخفلاو ص دا شب ساناعا ريو يداسرا 0 ا

 7 تن نق فكة امن: ههفالإلا اهزمآؤ و نك :ياد نول نول نيركسكمل

 ها ركاز يناو م نروضم نب هز جدلا اداه تيقج لل
 7 فخ 0-2 اهيا »ايإو يل ا هسازيغزب نتن ما ذم ءاجدصإل ف كفا

 فلذا نمي دعبل 2 لا مادان دش نما تش عياد و دن ور مجسم ى املا عدد

 لب وعجولا ىوذو عوثعا نءالال نيج ذا ىومزم كد عفحنو”كداذا اان سلع



 ناكدنم يامل, فرعا بين فؤرشل اذان لا لافي كاك نجلا للي ككملاب فلم بال اذ
 د نيدلع نسل او جم انبتبوإ نيزك ندا عاب يعم سانا دنع ازننوزثحدل انؤح الجم
 ”ابومسننلكيكاد ينل زيكا عشنا "سال او تايطلا نهيب نيك: وهيزسج اد
 ار عو نرككك ل جا هن اديس جايإو لجانب نسي نصل وناعو ئيبخ هارب عوبا ير او هنمجسس

 يتوكل يمل اطناعتع اا تيفلاويوتي معجب جا ننكر داطابأ تعيس تلاه الاق
 ضلال ءالتلق كره ذوالاق وو يصو افلح اذلخب ال اهدازلخزم حاب هش كنكاميلا
 ماشي دلوع هال لف د فيلا حل او:ةزاود نباكوبووكإ تادجانيرن اد وتمر متنب كح أرضماب غذا تدم
 ةضاووتنسنئانو ل يقعبتو نائما بتدد لافاد يعزف كعنمان جزل اند يا ىلإو انيلع
 واله طحن اكوا ا ظفادل يككتل نسلم نب نجحا نب يكل نيلك وسضمل وبا قايؤحم سا وكري نع
 زو لاح ياو لكلا ىتدم ماكو يل تال زعم بانكتنكأ نسددو تو رجوع

 امهحلؤد مال |ضفدرانلاسكا : ا نيومزسح باكو نارا روسيا طنج لعياثلالا 0

 . كة اعيرسلو ا ةسنلا نب ديزاد ذر اعنا لون قلاودوةككت مجود كائن لل ةشلا هذه ناكلا
 ةفتح نال يكنه ظفاح قيل ديدس لص ْمْس يارهلا وكلا عن" لج نص نيويخنب ةنتخ
 "لدار ىكاطعيل نمطمان مخل باكبر نكمسنا لزكو نينجةندنز مانع مزج ذيك
 رك نمدار طب بعيب نع تتباين يلربطلا بوباثب لجل نيذ املس مساقلإ لا يىجلا بانك حمل اق دنع
 داكوككك هيف عام تبئموص لن كك ناد دسبؤإ بلا تود هيلكنبد كلا نكات زقو نيلوضلا نع
 ثرياو معمم تاكو جدراو قيعش ةنس دهدحو تارببمإز دال ح تناكد هل وطير ل ءانزرقوقدصا ا

 ل مامياوخز طاع كتوم نمداعالا كل د رح وسد يدادخبااريعبسولا »هدا, موفد نسإل لع

 دك دب اوهوواخل |/:سشلا هذ دارنا ديدشست مالا متوداملا خضب(ببيك ول | تاهبصا

 يارا ىنب لاو دال ناهنسنب سجاركإ عسمدارجب ل از ونكرلضلا نيمكانب دل تلح
 فيلد مالا زوسر اذا يتوب ىلع ناكد نع تكل اد بيطار كوإ عة يلولا» ©

 اهوا ىيوسنبنيكازب حا ني افعنب نسي: ايجانصجن مماوه وولاة زهرا
 0؟ياو ا صرصلا نة خس بسلا باع طساعلا مكتب ىبسا نيرو عجس دور بز [ئمولغلا نب توا

 أو ىلا داكو دنع تكللت بيتل كوبا علكولضلا لجان ناغع باو ىبططلا كللاء زيزو عب
 رمزا د مهاد خلا يدوم ةدالو تناكو انمي كام ن اكوتغالا :و هضراعيو ناسكمل

 ابجي يصانلا نع تدحيواعاولؤنا نب نسكلنب لجل نب ناعورجولا عوناكب حبان فدو
 يي ةعجس ثيداحل دلير يرتعلل نور زير يي طعجيللو دامصلا ككاو دلع عيدا جعينإو

 تاامؤنملاءاملامْحج ومالا املا تدي 4 "عت ىو وتم تاموبرسفورعوجا ِ

 حم همت هاجر نيل فيماو هتهبم نمت سرق تابباخ رن ميرفي دليلا ةيشلا قه نيناب
 نادي مجهر نعب كيوب ارب ىررعلا ىلا قياما لول مه نيعاصل ورا اوسةعاجج

 هدافي. ةربر تاع عمولاد ههزل ابا ناكد نكن ضعف اوا يشل يريرمهفجذمو ايا



 بيبرس سسوس سرس ب ا ع

 ومن شور شب < عوس نس شو و ةنيزند ف عاومو ماللاب يرايلسل!.لظفلزم » انعمس يذل ايلا

 ا حا راوية هولاف طب
 0 يتلا زعسلا ع ن 0 ىماللا فد هداك يطيلفلا ناجاملا نسا لادوو نفدو فمي

 ىو نطيل سلا وره كومااه انت ورحل زا رايكااهرعبو 0711 أدلمملا ءاطلا

 1 ريو سمان ورسول اني شم قرم دليل ازمد صخب شم هندرابا لبو بكيل
 تيجو تايث نلطسل ني موولسك نيططفلا بس اهلاحند نيلطسلف وكرم هلا زعد
 انهملذ سن اوؤيقد بولا نم دمطهنب هان ناك بوسلف لانو نال ةيطسلا
 اه كلومرا يطا ةعبد بش مهاباوام السلا اهيل مهاب هروح نإ ىلا

 نبديتو ماس |نب سبر هنعكو د ةيبر هيا نعنع ىورب ٍتيلطسلتلاربجبري هل دعو كو

 ديفا قالا متي نب يعد خيكو دا!/دلا لور عن نعيىورب ييطسلفلا قبزولا:ينع

 :عبعكيحاص مهارإ يرن لى ورب تم يطسلفلا دايز هداريعو بئاسلاوا نإ ناملسو

 |نكهناداعىلا نمعيو تاغماازو امثاو ىوراهسش اصنع نإ ضم اكو ر ىبوعا4ل هذع

 ”ههالبعد نعى ور يعدل يطا جيل يعن شب ناهل ااه يجسب ا نانا ماحب

 0 عينل ا مهلا هذ د ب ىسككا نب نيراملا نيب :دككسلا ماللاب الئلنلا' يراقلا نوع

 نازي هي مس ا يف و انكم نايصاتنرتك ندشخلا نام
 سب مق مئوامنا نيكسلا ني يعمسا | نزعما بوتميو ا هعلا هوو مذاكلا

 هوعازب وعجز هفالع | هنعكود ناني رحب حامفرإر ا نايا نيو انشدح

 0 | نيتاناهتتنارسوتن د ورعمل لاقي جا هلع فا جمالا م

 ل ناثلا اها

 طاطا هارت اذفصرفشاووبكلا تنكر واسيا [قلاطلا صين وك نرواط
 دكا | مم او سإ | عةش وز وايزاول وتنزيل تم هنعورر هرذعو صحت
 د كفو قاذولا بلا مناقل امجاد مالامءاها تي شاغل | دلنل رمال
 نيله ضيف نوحي وذ ماطر هزل ا ارزم راع قيود /وابن قم خر فش
 زيهم احلا لاو ه ايار 04 »آو كل ا باووال نكح اكنمدودإ ناكو يواسينزهأ

 00 هللا وكسر دانلاقض هلأ مالك م لس و امضيرفاو نيس اوت '
 ةئدروضرس ا ىلكولا ءاجإ او قار يعاهيلا تسلا, روستو رجس هو نعترف

 هي يسم ص
 رلعو منلاوحا ىدبج املا بساع كوبا كفالة كلا ئضفاوإ يح كك دازغ اف 0-55 0 :تمشلا هزم نورعو مباسختق هزقن نعم كالا ::سلاوزهد ن طك امزح فراغ اهلل ني || موغر ىرطسب
 تما و ميعاد ضور الاد بدل لاح نفاق اماسي د جنا ثيددل اها ناضل



 م م جياع 0 انك

0 

0 

 او اطعزبرصسولنبءاطعر هوا معنصلا نعل لاب مولا دلو عاطنلا عيبا رتبشل
 "نروتد نس ىراصتال اهههار مكرم نمل نمنأكة زج نامه نمكورملا 0 صايع

 لوكا م اظزرملا حماشلاو : قولان اياكععت مازنمدلو دندن دخلت, رن دارإو لخلل

 رم مشلااي ا ابدل بخل دارس يع ةررم ن4 نيا سار عشا بت
 روع عوعس عين اجرافابتك وعد ىبورل ا دعنب لهب وتد | امإو دس انيرهندعن

 علو نشاواو» اكلهراكزع ف دوإ ردو و تش اذ اهو وك :ثسؤ لدالوتن و

 دايو مس و دارزح لما نيكولا بيطكل واش ناب تورعملا يدار ئبل !نورهدسا بعز ج
 الناي د يق طنا نيرو نإرولا سمسا يركب اوئطقلا
 رانسدا عج نيزهبنب نساعد نصاقلاو ول اذ هان اق.ةرثدرق و بيظحلو ايوب ءنم عمم
 كميرا[ عما نزعنوطدي) نعش رحدنق مزمز مامر قمسا ىاقفلارجانب مماع
 لامر برام عساس لترميم وذو يشل زجازن نسيب عصفحو لا دنع
 ليساوعر شغال ةبنلا نم :[7اامزلؤ ىذككسلا ءايلا اهرب غىساكناثلاو افلا خب
 فدك ترحومم) ع ئموهو نجلا بس ذرملا نيوسالا تعذ فاب موتو عد
 ءانكىو ىعاّشلا سردار مس! عيدا نع رمل خيو س قاوسالا مدن هااربعنإ» 2

 نتن ذم ةلموقنلا مالا نيكس اقلا مب ىك نصل أ ىردلا كسل قي
 ظ ياما نالوا يعود مهلا ىرسملاو ميد يبو هبشلا هذه
 يقل هذه اورتن نسل نيئمملازمةعلج دبا نعش ميعو عضاعملبا هنعئور باتل
 عادي ىثلا فس هدععرىجنخلا مهاب ازعكديئفنلا اون وضحا نو كرمازم

 يؤفلاءانبادلع عد بحزب يحس نكه دوب فولو صا نم عجيفطلا عرجيواوك مش تامفوككا

 نتاع دنع ىرر هرمرلا) هاذ هداهع ديدان كور ئفطلا ةوركنب قرضا تقلي نوكأ مك
 قدد يت مهارأ نععدر نوكأ وم ازمنسالزحا ىىففلا ورعز ل سطفد قدابلا لاله
 افئءاطعت , خ2 ىف ةيطعنب مسوتثامو سعت تام نسم هيناو يال

 تان 9 ءاطعنعدزس شيرلوك وردإل ليلا زبه دعكد م عابر

 ايزل همانب |لعتاقلازع هثياورؤريتداناذا تارا ثيرحتشي

 قالوه موية ودمتي ود ملط در جرم نبي هذه 5 ماللأو
 7 00 ةارزو قناع

 رد اند 0

 2 يسال نكئحاطفص اكد ,ذنمحاأي اب موق ”«اللاس الك( نعاذتسااذراد 00 0

 | البس اوه !دقمطم املا دا نيون نكد ملاك الو
 : 7 اهترعو كرا هيطع مامي ق وني موكل هلا يانكرْئْولأ ني ع
 5 لعسبار جل يععازل باعت ضر ا تجوعر فوه هذولا لموت لذا
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 هلاو ديب اجت مضإلا قع نككروب. لاك نمي عب ا

 نسإر. دز لوجو ليلك تس نكئكمد ل اءارما نيقنىصيول هساربعب ىئيط اىجملا كنار

 © الملل ا اللا مكر ياذا دهم: ناحل يرو يودعون ع ليا

 بزراو اذا يزف نمي رضف ةيشإلا ةيثحلا عزه دارا ميزا د تك نشل ةطوتنلا ليك تركت

 ةنهش )در زيك جوم نوع تكور ىراعل ايربدخفل ازين تان جاو اهلا: باّسنإ

 ا جان للا ااه دعب يجن انيذلا نياسو كالا فب لفل ءاضداننكديع

 فاويجوبا اماراتي اكت نسةيزف مو نيدضنملا ةيشلا لص نونل ااهزعآ د ثور تلةيكاسلا

 50 0 برم فرك ايمو غد قيزعما قبلا | ةياسدمساو ثاوحلل نبع مابا جمقعنب

 :سسياب طاحم نيل ىسر د مرامت> ندوأكعو ىوكسلا| ميك يا نب مهلا كم هيببا نعاكوري

 ةضلوالا عيدداتل قدر هازل اءتننب ديس نيك اركوا هنعكور موعد صحا نب

 50 يا 8 ا :ه نينا بوسي نيناسوكل مب دوطعفل |

 0 يشنيعلا ديكسلا أ تصف نب وفسر وصح ج صم ونا ويعد كيلا ةبشلا وه

 ونا دال مالس نلهتدنككر , اجل نب حزم ةمصعاباد كارابما ليها عمت
 0 اسس ماع فا لأم تياناءبوقيمالس نيد جحداكو يصاب بلاغو

 ااه و ذلعم الز رباعكواهن تنم ني|رةطّونم اريل توكستد يقل زيعل كو مايل او ماملا خد

 ىلا قمرت نب ىىصنمت)وتقملاو وما ىلإ اهم سنو مد ل جيد قنديحدولا ةيشلا هذه
 لاف اهنسووارا كل متن | رسلان ب لهكد ةند ل حيلوزلاوجنإ نركز كفرريك/ديفلا

 رفد 0 امو هاولا الرب فوتو +وطتوهو ىله ابل وعني هلا دبع

 نكشورل ل قم ل حت لب رغم نكس ' هات كاره زم بسلا قاس ف كمصل  ظعاولاةنإ

 نقض نسا الماي 2 انا صدجو اهنععمواةرضازجس نبروذسوةنؤا ىماقلا

 9 للك دءاعلا نب _وامس هلأ ةدم ومو بس فاوهد هزنركوب نفد عاوكم مس

 ايل هرج «ءئسلتا كميل فيسلاد زل اهدمب زان مهد تيوحاذثلاهدس يلا
 2 !نيسطب خئاه لاو هللا رق زهد سوط ةمنلا عزه كوناهّؤلؤد

 ظلاسوكل م هاو أ نككد ل انيسار 7/1 جيولاعملا ارمعملا مركلريعزببلهملا درع نمعابا

 فل ىعسا ن ؛ لهتنب دملخ اسجوبإ هلقووا /, مويعروبلا |نيطابسإو غابصا شيعي ماتا
 قيفسو يزورلا ذاحم نيرعس دعو نكعوا ئسوط_عيل ارا نورك وقعت طسولك» :

 الشو تالاعملس 3 بد ىبوتن لنص دمأ دناولببواهنككمد ثيللا نبدحأف ' هلفارع 43

 نرجو ماتت ولا نيلهركسا نككدرئسولعبع )ا نغ اذبهيعنب ميهزي رج سفساو ا

 يدادزتسالا ليعزب . لهن دار عيكن هيدا تح دعرب وكن كارم وا وني دس

 مو مةنسر وس خف دافئ اكل ب عل لاجرطل 0

 ذاع ئيعاااهزحك هناتلا َةدِمرللا متم

06 
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 يودع دسردسا عنب للتصملا] قال أوءال لير امدعب ه . 21
 ظ مهاب عوج كا هدالرا نمدالاخع ماما ىضمنلا نير هيكل .ينلا نعمل هيما د
 ىرولافدمالا نوبي سلم نببصه يعيد اج, زععجنبوضنملا نينه ان لجأ نبل
 لاو قولا ن مهاربا ىعتاابا مس كنا دالو نماملاهئيسلا ديد الص اكوجضسلاب نيرعل
 بز مكب عزممموإ نجو جوك ج ث دحر بواجوزعد ير لاوجنب نيكل نباعيمفلاب
 ةنالاضمر سؤ دلرالو تاكد لاب ووسو الجب بك معاج هنعمل اقدر اعمتم يدابالكلا نكنلا

 يلضنلا مهارانب نافع نزعل اب رول ءاطن ادب امدضو ناسا را د ١1
 قاد ومديجلا مامرغنلال يوك نمنمال ماو ناك اراجؤصاقنيسلا قدانلاب ثيرملا
 ير نبنتناببعنيدحارلارىنجناد دابا اراؤب ممس عا عتش الج هوم رع جداصتملا الدش
 ا لما عزعو كال نب ةوححزإ نير كد ييروبطلا دابر ب عب نا دعسال دلو
 النا يمالنلإ ةنير خدك ا ددعئفت د حواس دنم تيبس نا قزتب لو اهملق ان ووندنبتفاد
 دقتإلع انبرجن مهاب انيركنب نير ركوبا دوةرطوحم ستنال ميبب مهي تامو
 تاع ادا هبا رعنبإ يس هيجل ىنسديمتلا ملم: هال اق ؛هعو اك اعب بطي ضفلإ وضل ان
 لمقام سو لع هبال جيولاءاصع ناننع امر كاد ا خيازجدنعبتتك نمت مهاب اى

 نقلنا راك توكوزيعلا داما حمو ءانلا مع لضملا موقد :ليورنو كل لد اكوتد ©
 بلاير ةقاوديا بتنلار ب مساومولضفلللا ضنا كمواللااغرتكو د نيت ابامت
 كرا دله للوش ايةرع عا بإ ضذلا نب بمعاني دهن منزلي
 طا ساد نو ايد نابع شيرشل تيب نمداكونكا فيوم يم ىفلاباللع
 ورادلاوطلا ناله ترلا بع نسكب ام ينط رغد نب قسما باه ىطعمابإو ءايابسسدبلا
 تلجاةلولجبا 3: ىافاط تداعب ثدس ومر مزه ذاذ هنمرمسأ ل عاوسةءاجدعكدنالا مقا و وهيا ويه داعي نب ننتزلاوب عزام او فسار نومي بيتل سأل

 3-5 الاءاظلاو ءافلأ باب سي ,ذاو تاكو قدادك كاكزيلا 3

 د” لهو مملاو ليدل ميدل ذم ةلمهمل اءاجلا اجعل قىذلمملا ماعلا نوكسيوونتلا خشب
 يف رعجنب سرب عراقنا عاتي ملاذ يتلا نعوعو ياما زمةعاج
 رعب يع رم اننا هذه زمد عاج يال

 راعلانكسم ناك ْ لف عسابالبت تاما رمز: 5 داق دأصلا 3

 لودبلابا ذاب ىلا هزغؤب مديرنا ةبنلاذماتلااهرتيى املا
 0 انني هن ككل ديجي نب ديعسنككر رين قالا فعس
 39 000 مووحت# ىنوحيوورططملا ليوم هلل يعاين بز يسوم بره

 ا كسلا ابل منعم الرد زمكوتنكاسلا ىيوللد نهال هر بميت نيعلاو ءالا عقب



 اراجن نكس نيرلصا يسرافلا يوما يوه ناديهم رد ب قمل نلمح ملل ننجظز

 تيت اجينعوردىثاشلال مل اليعحا ىديجنيرهتركيلع كال اداغرب نبمساربعن بر جككول نعكري
 ٠ 0 يعبرأ نم رالو تناكو يل ءالخيوب دينو عنسكا ناو يزعم يديحز عزب يغرك ديسلا

/ 0 

 ه يملا نيترو اقل د اراب نينو عيناي نام طاف
 ارواهمالاعوو نعرف جوش نما ذه نا اضرتاو ىذا تدكسو تلا عنب
 نايلساو ثيللا نلجاو نيسكلا ليني مهاربادمككل ربع قيس نمعورب يراذتلا ٍيْشْملا حصن
 هاج نيثسل ل يراغلا وكتب لحن ز عجز كدر ئيرالا صخحيل فمها عيا ومسبلا
 للا رار هبوكسو ةلعمل اللا فواح ةلموتنل رايك نوكس رمال سكوناقا ع
 نيه مز يا عو امان نيدو سلا وه ميلا متل ى دارلا هر جو امرحيزم نيشام
 اولا زمديوعئاتس ومداد نسدمإو رجنب دفن مناك يإ دلاو يب شن هيففلا قيد
 اهههقفتو كسدالئيبب ماذا ةعتانمإلب عصع ماما هداكئذيرمالازمعجفا توبزهج اهيلعؤممتسا
 عددا ؤصروفؤ حيشسلا مريم حتوم اعيزاّيمالاث روية لسنو ضد دلو مودل ئاذوماجنو

 لاق د يوسولا نصتيوملا هيلع: يت عاذ ثرردلللل ل, كس يلعابا اذ رص انبام ثرونالاسد
 فدا ىرجولط بضل تلقدداو كل نرسل منو تلقا بشملاوا ذل امذف رص بع دوسي نبك
 لا ديلا تعاليم ل فو لعوب الحدف ةق دص دن ندب ٌمخرص كوب اعلان سو يع دهاص
 يلو دق دصنيوكيأل ههسلا سدنلإرثاو سم ثيريث مام ذا ناسا نا هيلع زعيال لحسن اف فيرد
 كويس ىاشإراسنائجتقدص امن فيدل ز مؤ اسو هدعملا دعبل ني لاا هيد
 قرسلاوول نيل بلل ررعساباو بتاكنب باصنب ىذا لور اباد ماسالا يعمل نيد كتب اعاداخي
 ماني جيزي ىثع و تب اوبر عني وم نشل اباد يهل تنل ديعزب ههاييعز ضمنا با دانحبمد
 تفضل ارفذب ميا | نب جا نسحلااكبو يئاورلافيسحلا لب هاب عنيلمحسمما دبع وكلام و ىدالا
 ايميل |ابا زل و ىراسلا اعزب! نمكل نيرجيركأبا هداسبرو نامالا كاهن فكتب بارك ناهد
 ةعاجةلظيعو رم مخباعم يزور يوسنب رع نلعب اه رفد ىالالا لكسضد بنحب نقاربع
 تنك هز طعس :ةتند نبا هنع ثدحن مز ماعلا منعاو نخاو كنس لو باوصا هل هنو يك
 ' ةموطوربد تدر و يردك ةسنايحس نم نرحل ثااثلا اهلذلا م هوبو راج نياشلا بر افاتار
 ه زومبا امر م:تاينب ل-سضعل ] قاضل و ان تبي داك
 ىف طخز كل نبل غوعد لج منمإلا سلا لح ماللااهزحأ قم تيوب ز حل هكا ةيئا اكرم
 اكل نول ليش يو طيس ميج هنكتشد,عنا ويارا نككوري ك جيل بدي يسارا

 كيور 1ك نبدايسو ءاظيرو جنو لكل دلاتجز يدر لسن بإ ككل يونا وونا صساول يدا
 اك ئىرلمسال وت ٠١ تنس يق طساووها هدر تيطساولا إلا نوهتبم لعن مداعدر شبس للرشب
 اميرنيصينع هاك امد نيعم نيوجنلاذ لاق ومدالاو نارلاس نيرهحم نع ث دحورمع]يضعلا ف
 ديبي نسلاو ييجي ازبجم نبدح دل كرد ءاصزبن سكن كف دوي نيدوكلاؤ» داعم ل بص نيوحت

 ل
 ا



 رع

 مه

 ع
9 
 اكوسعلا

 لسنا
 اذ

 دوك لج هدلاربعوتآو ماين ىر وم مدس ىزجالا ى دامس كيسا ا موبنام دالوسازم انمرعاح

 الإ نعود نعشم دحم دايمن نعيهابانبدجان عيان دهازا يتلا كر رايازيسلا 1
 !اهبؤن ئيشلا هاجس انا لاقنج وش مومن ينداريلا ثدراولاوبع نب ةضاتبم 0

 ءاعلازمطاجاهنس جلاش امرا: سرافدالدنمر)» ىعواشمملا ءشلا له ىاسلإو ءاملا عب
 رجع لاسكلا ذا نم اكو يسرازلا ىوسسلا تا حرق نسب بوع جي ضسوبوب مهم نيا اد
 ١ نادال نول الازج شلاق مال صلاو كسدلاو عرولا حمزتكام تنصو بمال قرشملا نم
 التزام اريوتسرد نب لهوا هع دودد ىمون يمد ليصنع ركو رصعزاردو راند

 ليش ماعيجا نككورب ريويدارعلاا لاي هلم ىلا ين انلا كرامملا نيدياربع مالالش ندع
 نوار ذاتسجاوا ناد ١ نيدهن| رب عراب هنعمل ,لدمتلا نقل ايد لمتد اكوئ اللا مينو
 نيشساؤو جرا هعائلا نعم انيذإ شب اسمتلا حواس لها نمو اطلا يوشلا يدرك نب لجا نبع
 ةدوكؤلع لا ثوم دج أنه قسم اجا نيقعيدام دوما ئضتتسا لمار[ حمس د

 ىصرعىررب يو نايا أ'ضاةدإئملذ نامركو سلفا عدم اداملاءاصتتساوزلطصاو م
 وو اضل رين ض عجول كلادوادنيعو يذلا وجني حاظوىميرمزبارعم بلاط ن
 011 سس اع امن ضلاؤااةوتناكد

 قدسلببوقحينسولافإو كلاما نيدباب كو ب يوشلا عمال دلي ننب بوت تسوس
 ع كانك ىسياعلا اضل او وجنب ههانب عذب لهتكيوإ هنعهودا هربت يك وش
 هيوم ياويل مز ضمحز نع ههاب عوار سرا كامن كدر شلي رمان زيزم

 ياعم نوجا سابا ةنكورننموديكو لع يرانا هاف

 ؟لىونرب تسووا تافْضْتكا نع ومبلانن يو. ناثعن و نك ؤعو اسم س
 ابعناوب اكسر عراب ظذاكلل كرإشلا هاج جو! دنع ور لينة تش يوشلا
 04: از رح ىلإ نحدد ويغاوو يجمل راسو اننا صولا دان نقيس,
 ياشلانسو نينا عز خل حاوبادنعور د لعزل كذب لعد يسن وتعحمابل جاد عل زب
 ياا عنيزمم ضعجتل جا نسكلماو مأ ةسناطمسو سو قفو ماكل حس | نلت ىلحو

 03 د نونو قو دا كاكا الش نكاضوسا نير شلا ا 9اس

 اسس ن ينعى دوب ةعار ولا هذرهدذيهو مويا ناكو ذو عب]ت اضئولو ةلجلادبلا هاكم
 ١ .مانوطد كادت ريما تف ج ديب نس قعد مجرلا مهابانيدعائشلابإ و

 3 ,لهاشلا يونان رولا لبني لمت نسكار سولو, مسا سنو وت هو

 لاو بيج بانزيلركا امس ظفاثل عمبتكى رولا تيبوردعد ماشا و زرنا هدو هدلإو
 أ اموخز.وتنيدجا نيركل او بوي ذعجوا نب خبز نكمل ةيورعل اولي شا بزل طن نيسقند

 قحاملا با ماكل ف دطعد ذررشو دارؤب مابا كت ستعاوو قينصلا لهن ماكتب عد ىمرغ
 لة تامو ؛|سحاضملا !بإندلاراب نورين ام سانلا ناكو غواضاا رتاج
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 رالافاظوامل ههاربجوإ 00 انادي, هيما ادرك عم ديم
 ل داع انو يمي ناقل م4 ديسوا الو

 سوال باعصا نكاد ثم ىولابإإلا وضمن قدما اعب ماقاو عم فيلا
 9 ينال او ا ةنس نيعسلو نسا نباوهو ما« ننس نابعتسو فيفو

 ”فزرضلاانب نسوان, العزير هنو اههد طرأ دجالا بدلا نه كلثباسف زووم
 7-0 عنعو يسن (ىذعمن مهاب عبس نش يدعوا تايزما زها نما هلا ىوازذال
 هنو ايذاهرعدا ”ماولبو نيتعةلس تامو يلردالا علا يوت لجا ثدحا هلل اواةكواث

 "وعفا وبا هشأ هلغوور ىنكا مس .نارلالال- , يارعألا ايرارل العز هتزبا دجاجمعوا
 ازا لنوم ئه انو هني لس ادش اياب ىو يدع سم لعبا لحم
 اكد اذاحو: ردا ىلا ينزش ل 0 ال [ذاد هيب نعيد,

 5 ايم الاهل زيسلاو مال ادا اي | ادسنس لجأ نو

 لا نا مي
 كرإبل انيصس تلجأ هةكور . يبشلا نقفدوب ' قرعبل ا!لهازعا يامل ضع حجاج لهوا

 ديعد يذلا | نيا لجإو بصخاب ان دان يو نجر نيسللتس قارا الهام

 هلال لا من حباجن قبرملا نإ كلعلات# ٠ ماعو موت

 كلب فان ال اةناكف هشدح كرر ثد دكا ضح ن ماكل دنع

 0 يو تاع ةةطيطاشل انام نأعر قع براي

 - كا ذ وتبدا تعم هلك شل يف نع حس اني يي هكي د يد لات زب] عبس ريس مح د

 0 محمل ةبنلا لع مياه اى ةلم هلا نكاسلا نيسلا اهي داعم ماهو كلا م "|
 بوهتان بكير يلعن نإ ”يراعوا سان د داب يلا نب فيلل 4 دايهلجا عج ماوعد

 9 ذل ادور ديلعسا يللا حمال دريل مصتوصو بنبأ دل لاقي ترفلزب
 1 انتفع وهدا اطيل اينما نه نذملا ىاتلا نب تلال و لما نوسلا نوكسر الا عب
 صاعلا نيرو لزنئواهلانييرعنالطاطشلاةعاسلا رف . علا قلب ساو اصل اذ ةمئح اهيل
 "انس الا جب ن اكداببلع 3 2 | قطن قدلفشللا نم نم مناد مسقمو «طاطش بوو

 يم امدطال فلا ىز داعب سيكندجا لب هللا ليعو هو بلا هذسب وسما يوهم
 | هنشيئدد ىدشا زيني ريعو يللا عب دبرلا نديتتو يدررالا ميكا دبعر يدعي رز عش دع ١

 6 ملم نيسلاو ءامالرسكب ١ قولا ةكرعدساةسدنم م - خام ىماس نر عبدا

 كليوم نإداجح اهيل بثت“ ل إو سواد حان نقلب و نانا ثلا هزم تنالزرعبن لا تيك

 ماد فهابلا قذر ننبور عددين اوك ى ل هد صو كلر مجيب نع شل ث رح ئياويسشلا ذأ

 ةميازتب ه0 لنوع لجا ممتاز لاو |وكو باس هلازهع تروصصننسو ى الدب نيله د نعش ود

 قود تاك يرق يلا ئسلا داب كرزسبداجوضعفلاوا لافغنرش عراف حفز شاري زعلا دبعباع



 نمل غلب درا دو بيحس نب زيتي لت اخلا هلكعو رالبوطلاررجو قمار ع نر نعاس
 :يوزشم داون ام دكم ىكسنوكأ نه نمن اد نيوم نبع ةميخيلو نحن ادمان
 ل ضصرن نورمان كوب رايد قالا زودنع دما نب اهؤكسو وسن ىزتم ةمالا 3قتم

 كيو كغ نبإ لاف اوك شع الا نم دك توا موب يدل 1يقاتام نيو يحل نكد 1
 ند عااد نو ميخلا قوس ازعسياو ,١ عاق لكلا نم جيشا ظل« وتعد.
 باوك | نما نككوريؤناو لج( ر اذا ئمحثب سراب داما اطظذاحتست موحمن ثادوم

 رتطوور باع نيوعنكعدرب يرألا كك نعام« عش تأمولسو هيلع مساس نالوس 2

 ةماعلا )ةمالاسىحا ار د ع 3 : رةطخ نابحنب ماحمال هيل زول اموسرنىفع

 أروع رباط هوا يك مس ثام اكراز يلا رمعم ني نائذس ونس كور دديفلو رج فاما 8

 ليتل ا هنعيتدد ئيالا نب نما نككو ريب ينوكلا ىزإفل الايك مير نإ نيكو نار وع

 دودو امش لجو ئالل الز ثاسإ .ارجزهداصاإ طوع ىر الارانب ةءابسور و لو ٌرْيِس باص

 لاطذيل 6 اىمانس 3 ميلا مسا فانا مو عننا اردو ناهعنزجوذسش ع

 ا طلككر د بس (نب اليل | نبا هاو ركيد ليس 08

 راه املا يد نمسا ربعو ته عني نسكلد ل طعزلا عاب ا ف لنب نسفلوق مودملا مهام

 للا نالجر ام اوبل اقف فيرد ياعم دفنن يعشن اكو باوس هيفعيلعو ثرؤو مدمس يابش
 1 العوالق اهلا ردلا هر ماكو دصن وراجع د نرءاؤشو مياس دبر

 ايداكه ثرفلؤو ا اتقن اكيرؤزه ارإوس ند زءاشم لوس نلكلاكر ل «ىنئنضل انا ذا
 اهرجدازلاهيكسواك اهلا جب (يكالز فل نيمو تسةساهبتاموتكملا: اس جرح ه

 دكلاعيبرسا نع يد دين ملا دل احوسوأ ننزل اوه ,مالالاح ةيشلا قضدإرلا

 ةزلاعنالزعزو زق اك كده نتا نمي تكد نعمت
 افددؤلا نيكسودانلا عب بيلا اخ «انركو قطتدورلا هونك ترروككلا ناعالاه
 03 ايجار ة ها نر مال سلا زمن لوبلا قيف اا هؤحأ

 تارا دلك عزا لذ نوعنر ةارمان مي نب ماعم نون ذ دلجنب معد لك, سارق

 ا هنا دعنوهابا ح عجبا دس دل قدوم لا نءاوز نزين ه
 زارع عثحزمناجموهد علا حالما ىيهااهضاو دال امرا

 صرع انءاودعإب عفر مال قد عا هناوضاثلاوإ نواب تامهش فدا يبحر هل اةديزعع
 ا او كيرابلا سا دلاضذنيزتصنم اني هند مودي اوس ركن نقرب
 00 |ىترلا نرره نب نيزس هد حو دعس سس و مدام نكومذ د

 ماعلا لها نيئئاجاميس نا/ردلا اهلل نضر مواسي: دعكوونفملا كلبا ةعدرخا ءاولأ ١

 نما ز لعدن اكو 0 اوم نتنانعر بو انها ثبدعو

 اجتناب دماجو قماشل ا ييبح أباد سومازوملا نإ لعنزجا ىو إل سو 0 عاد
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 دويكتيفا دج ةينعا كعدؤلا امزح دشلا لاه دجبو نورا خللا خد ل1 توكسو ءافلإمكب

 ' يون اود درعسو ريف نعاببذ هيدا ملك ينو وقعت !لقَو نب نابرتنبدلا>نيديع قم

 ارب كزبدجأ نبلغ هاطو ا قمافلاو نيالا هاطؤيلت تملا نيياع ياثلا ليبحا نيوكمةنععوس

 5 را ةينلا هذه نيئارل نعني كساب افلا خم اعمج حكرهل )دنت ناكو ىسو دسلا

 م هيودن تعب ليل هتنبا ةللس نبنموريز اة ما تيد سماوي سقوعم رز وهو لتمسا

 0 ةلهؤنملاذابا ىركسو ةاسكو ص عب يزف هاتان مابعناكم ماحتبورعذ
 نبدا لات ةارهكق نء وهو تزيوولا سلا عدم نولا امزعا يىفرلا كد هن نتا

 ل نع سفاجا نعىوت يزيل وفم نب كرين بعس لجوبا نيزهملا نم اهم يزحاضبا

 ا جفلإوا 00 امل ىور دارا واعيا فىوار رراوؤلل مهاب نبدجا نيلي 1

 0 هيرب منول مب , مستر ١ ”تاعبدإو نيو تِنب ةشاق ققسو ىرعنإ نب

 كرم ةادج مهو سما: نسل | عده :لصملا/نيسلا اجرح ف :تيوركلرخا :نكاسلا

 لهنكب لد يرهرللا قبحلا ت | فرشنبد ا نع ث د يسن يذلا يداهتعبلاداوبل !لسيس ب دز دزه

 يل نابناوعي مطلاو الهم ىلعءانيإوؤطت دال اذامي ءاظنو يركب ناعلس ننيعلا
 نيوجاننهيوختلف . دوؤعيو ثاهيبصاو اسلم هيلطاو نويلجر د تيدا نتكن برا

 تباث ني عنب ناو هنم مهم ثب دهطبز مكس ذر يكظطاح يدا بل اغذافل تماما
 د ا رام غياتلاو كك هنعؤكاو اظزاكل بيل

 0 نارا اه دعب ءارلاونكو رهاب تفل | فيج نو سايإ نأدو هدعىزد لّمعمي

 كاد, (رسبروذ |وحم باب ثلا ينم نطجوشو م شيريل سيلا نص لجل نينا اهنرخآ ف د تروا
 رابط شررلا نطلب تؤب ةلادرسو كلو نحو بايرلا متدبدرعن يدون

 6 نيديبعز حنو هادبع هاش و باطل نعرف طين سا

 هلق ىشدرلا | ىراجل شسرولا نتوقع يتسلا طهر نيوهو باين من ذل انبي ة بقع
 0 ول اواو سضيد بايرن بصك

 5 بيم براون ىدولالو ةرط ود شيلا مئثدلا نه: ىلا اماجأخ و نات اهنتتزم
 امواتنا هك ونشأ ىلا ويس نب تاخ اهيل لتنال دىهشنادديك مالا,

 5 0 لا .مايلا أقلب دول يلا عقودا محم تير دنس الي نزف د

 ذهب و بيجتتلا_ /ةنيفلادبعزناببومد عمم بسلا همز ل هلا نول امزحاؤم تيرغل
 ةعردو نوركد نيراعا نيركذ 3 6 هعياحؤ دف بوعملا ةيلومءاتل انج دررمقلا

 0اعنب كيس يس ازغنلا رو ولا بسر
 ةشاولولا يامن اكنلستوم ةيزذإلا هبا نا قمدنإلاهدسب اطزساؤ املاد
 اذ حن نصح ن يبيع !هياراوسان نازي تول بأ ةوطعع تاو م دعا عر مه

 اوك هلحيا نإ نغكرر اكيهتابر قش 6ذ 2 زها نمىلزرلا يسال



 00 ميعاباد رشا ذوالازم ينايزلا حتي زل انسُوب يوه
 | تو كراوخيفل نبدحاويراغل !لسمسا نرجو ىرنهؤمسا انتين ار عىبهئااربعز هوا دنع

 ْ الو نيحطصل مساري جول ثابحت احجام علوم نكون
 17 ا يبابزما ليحمل مشل الحا مراسي نكس كاؤلاطس ون هنالا

 هو يلا سا نحن يكل ذو كيلا نعتنتك نحت جاز قلم جوبي صعد نيك
 كاست /نإ لاقاد نإرفلا بانكلاق ضيق بانكما ياباهلا باثكليلا بحا |رمنا يلعرلا

 نينا بحا يلي لاف نام |ننإ ىحيم قلبزملا نع عوار تلاس دقق تددصلا ف هنع
 لولا نيزحت د نيرو نمل دحا ياذا ضافنملا ن نسكن رهتن دعجمكو اهفيلا
 ..تاكنئافلا نول رمالبأ راجي عتاجاع دالدب نكسد يم ايلودراثكلا كرداو
 ياوعانإ بومحي نسب نعش حيئارزلا معجم سغاو دناو تامل داعب فقد

 01010 وا
 0 عا شلاابلك نيني كام يس نسف وي ا

 0 وماما 201 زتازوطج لم الش

 داددبز دلصا يللا يجن محيا بعرهيوتاد وك دعم يفاززلا نيرهب دخن بمساببع

 ابن ناسا عضو ت الع يردن هضددناكد © نورا زيةجذع فور بايل كح

 بلال ردح تكالو ديعتلو رار انغوشماومد يرددسلل يسرب ىتويتا نب ووزعت

 لعاو , سو عمه اؤص ههادوس ىطعشي حك ضودد زيثلاز ىرهو ةءانملا هلع
 نال ثشيو دلعي مانكير قاع شيريل مضل اذلا ىرزئسلا ناينس ميش نيدهيو تالا
 مانا لمنى امنع انباهمأر عسسل اكيد ناد ناك كبح هع شارد ثلا ماثكو

 لن نيالا اياك بلا داكاناتتناسااعيتئاضنانباع ثاح
 اقروا نرخ نكيومر عمنا يوزنا ماس نيتها م لعد م مسادوس لع
 تلا ترن يلادزولا تسوي نيله يه طربأو نيلوبطلا بوبانب لجانب ناهناس مدنلاوبإ نعوم

 نحس نعا نوجا أو ليعبسان لوو جر نرواو ىو ديوس نإ بوناو َزكذك دوا هياسد

 ل نوكسدءاغلإ ل ا سيلا تبدد سس ١" يارا سرد يسيل 0

 ا مام يدع

 اال ا داون ادعي هتان ين
 5 ماقكزو يورد دو سانلا دور اهي ن مفاد عدم وجو ةعاشلا تيؤحتبب دبات ننعورم يلا جهد

 نا اذعىددانزعا عازم داجد ىدزعان وجر ضايحني رنا عزوز هك دروعو قطة رن

 ًقازئررزب اكو ئروارملا ندءاججو نيس نزسكلو ةويننيلاعداد يفنلا نهتنب ل بعو داق

 5 هنلا] بباللامف ةنكسايسلا نيل ١جارشسو هند قارا ىس اواو عير هن اكذ مسد احل نعيوملام 6



 يوهان ظعاو نياوزلا صلح نبدا نبل ندم بعويباامئمس نيبال يدا

 بك تا سريشملاب تلوم دل تراي مياس

 يور اوداسلا نسلم نجل نر هني شيول ا ف ونسب ناشف مهاب نير خلايا نعيكورم
 بدالإو رمامضج:ةنسدو دحو ةافو تن اكو موعم بلعب يكول نسكل نوه لكوباو كرب
 هذاظنارلل ينبع ارهتني نزعل ا بعزيعوا أك ”لبرلا مهاب نووبخن بنحب ديوب هولا
 رجا نموكلا دبعحيعسواو لفطحيماطحلحاوايدح وليل حو ليراس نعت وأو

 تاي ين اطادم وسلاوإ تيم لال ناسا ساس
 م نونا له نيالا لدااز 20 - درع أ تاز ميو
 رهان اننا نس ناو عل ص يسعنا يورطلا و ةورف ثوهأربعن لبيع انبي لوز عسا بوقع ءاول|

 كايا نرد اهرلئان نيا ربعم ةيرذول تمد اجبعيزب مك ريع شا ني للام نعم ربما

 بهذ نكد اهو دصاناكد ون توعد اجيبانا لاثونامانالا ناين اال ءاححوباع ةعيربوا دنع

 كذا لوم نب نورك دنعأيو يد م بنك د ثيرومل شل اهردعرصس

 ردا ذعر نافعا وبوس مع نب ىرزملا ةيزعول تبعا نب لمن, هتاربعة قلوبا ارك

 لكاذهار ينصلا ةزبعن و جاو ىس ركل ننس ن ميقابا هنعفود هفرصحتو ناو جرعإل نع

 نافعنب نافع ومر زها ةوز يتمكن ركب لهل دال بو أو اجو نيعش شمر نام

 نعد ىو برتنب مالسلا لبع ةلكيور ككميل نا داكمزاو فانز ككر س قدما يثيزلا

 هكلئعابابتت نيه ل تو“ الع فش عزناورلا لكما روتد ل نحن بدها طاكو برع ثيم

 ةرةئاطيل نجع ندرمعر ابار كسال يان قعحا يسن ىدتيلاوو يرنعلاذ اذ لحال

 نشرب عت نا قرار امهر نوالاقذ ثركل بف اذوعاكرار اماجوإ رود تدع
 يرتب لاو فعص] لامر ملت رطط مل هيعاشب دضيوانكو اكو كاووس ثيرومل بهاذ ترهيلا

 م يطب كودلا وارسال لادلاوارلا الا نوي 1 راعلا حب بورخاهزلا نع

 يرق ىولاسجبو اهيسؤجإ نكد يدوى درحد اهرغملا مشلا زم: كهل نال اهزعاخو آلا
 ٠ نإ ةفيتملا حلاق ل نئوقولا هاسجب جاون نيددفسا ىرتنمانصيا جوبا مزال

 اكو ايركتوكمار مدرح د اهرلا بسملاو نفسا نم سرس يذاطولا ناكد دنهافلا ععتناك

 1 ناو نوفس !قاتسدنمناذاهردا شاعر ,ىنا سلب يس يدرجدارهزملا سس ابعلا لب اا

 يامولاي .وصنمن بزمن يام نشلاو وأ وم داون مدصمو تلرع 17-2 يس ءىططول

 ه فان ادرس( يف ميهفلا بش ننليعاونا هثعئود ديرب هضد هذدا بعز صتحمرب لها مم

 1 يسم وذص كاجول زبك اسعاد فييرا ةجيمل ايلا مناكا نوكتسمافلا سكت
 نم ايباهس جي :لا تايابانب !يادياؤلاو يقايغيلاو نذل اب اهلا بسير غلب جياوس لاب
 لما لاو عقل» مراسجفوكس يئايزعلا تسب 34 نيرهمسا ديعه اوعي دونم اوم الاء تييدحملا

 دور بمحايل هج | اياتس اف صح نمار يل ار يعمسا نيران دنعاوت وهيل ! سان زهير



 انياب !ركوااهلل اقف سيؤوس ىف نهد تاكد إل شل ذه ةلممل اذار امزح اخد فاكلا كو

 تار نيوهو دنومبز وسان بج لعد نو م وطير سر االار سو! اكو رسقس الا ءازبوهو

 نكووىدخسلا كلا لولا نب نسحب جوعس ركن جيربا فس لحل ز ملجه جخ
 ايادامزح بي ىكرغمجو او يللا ئضفنلا نيد محلا بعد يفلا دان مساجد يهزم عّكتغاجج

 ىلا وشد له تضم ابعاوورنيملا مسا وك ىاطسملا نسكب رع جيس اضم
 نفل نكمو وياك سلا حلولا لجانرا نسح او دبعحنب ل هج خىر رب اضفل ابني

 دائم دب نيب لس ,انتكي درالإا دحسوبادلاق ثلا هيلز ديلا نس نيع
 داماله لع نيدوطا بددل قكبرلاو يشل هل دن نعت سار عنيرههن د كنادحا
 ,خلا ما خزن مؤملا بل عن يلإن كد ربل سلكاو ليلك د ببعو ناار عدلا هثشض غران
 اا ةنيسلالا عيبدر مش نم حادا شعل ؛ تاع هز طففاخل رضنعتسملا ساحل وانتو م
 اناذا يبن ناكدكيزب قلاب, ىلا ىوكيزتالا نيس ن يومن نبرىصسن نيدحاولادبعن بلآ
 التنس كايعشس نينو ظذاحل قيل لحن رصتحو ا دنكئد د نكويجل لج نورك لاو

 اناا اينغرمةال رسب تذل اك نكيددالا عض ناضل ه
 اهلاني مزراخعرعنم رهف الرعب نونلا اهزحاق د ثلشب ةاموملاءاشنا ميد ءاشا
 تهزم بزر اوخكرتىرعا تناكى نب باش اهتفحتيا» تاكيد نم نيني طعنا نسم
 الم لنتلا ملفا يلا نب نيس نيس يب وتعي ب ترم رحشلا نات دن اولا
 نهناودنصو روج تليف تنكروقي متراوج نبال ىامابا نتن شعم سدوم ناكك يدب
 وااهر وما ىف تركهضدوخر مثد اضاقبإ مسحتو اذه تغلب حتر ىنييكلا قوس

 كاف اذان ومعط اقبإ ندو هوفر مهئاطتتب زون مينيب نيب ا موتنا نإ م تلف نضيف و
 بسم مل | ريرت نب ىهاوإ نال تدل ماوهاوتب ولا مشلا هزه تؤلااهر عسا كمان نم نول أ ىجيرهض دام 8س لخاؤةودسوال دور هاقا ©

 "من تفاجأ زول |قمثززلا كيلا دخت دحيونعو ماشه نبالع لعشر د
 العد احلا سلا لع نونا ازا و نلالا بمن ميل اولاد الكا وكت

 يابابا يزول ديني نسكمدب سمار وب اهنسد جلي فاه لاقيت ن جزاع
 اسما هلعىود يزورلا اجرب نزعلادبعنعكو روؤياجاو زها نسكب هز بق

 هادو سا دعوب اكادير الخزي لج ىصنمو بوي دلاركلا لضففلا نبدي
 زا دهسمداغلا عنب يلو ل هور ىرصنمل نكرم يانا
 تادكبم روض ناكر يزغلعةرإب عبو ناو ردىلا ةيسدلاوذع كولا اهزجاؤد ىو ايف
 اللا فصلا محد علا روزجوماو وبس قاورلا قوس كلا ملددنملا ىربا نزل

 «اتراصدتو ماسلا ةندانكس نإ اودلاو يذلا نضل اذ ني للالد نيلسلاكد ا



 ظ
 ظ

 نازهسةعيرد داو نمت امن مزحاوهو ىلعلاو سكئ ؤبعمسا نعكورب  كابصا لما نسال

 يوما يبصلا كدب يعور يهل نزحجنب ل هكون لُد و عبم نب تامر مهاربان د يجا
 نبل ويزعىور قامزلا نصاش نبى دن هي زككو د كبجلا بش ناممبصإ لها نم ي لئرملا
 0 اهسسزاهمإ يي منسم و كمل ةسدلا عش ؟اركاوءاول عب لا يمانانيدجا

 لون مدارا وفا يم نابمصال هزم اكل كنار ثسولب ملح بيب مكي

 0 سك أم نانا امس ماندو 49 ةسسذدلل و تناكو ىعد روما يقسكك

 لينال بانل ”لحرل العد نب ضوم كولا تاكل ااهزع/ نى راك ا نوكسو لزلا

 ا( اععدي يوما نهرا بم طا وطير مهاب | ن اهجؤسحمو كلام لما دج رارزتسملا لب

 © كما دارا اىداهلا عب يبا ىابوعنيوس وم كو دعك غلا كاولس نب
 اههنيوايزووام "راهن ةيسلاوراظيبم حش عمال يلا هذه اولا اهرتاؤ ى كلا
 دتاركواةنكوو اسرلا | سمس نب ككنعىورب يواهزملا يدب ب وتعد نير جيضحول

 ا توؤأ انا منيل يد لم عمس مناور ظلم ل نيكو شل | رمو دبعزبلهتن

 « درجه و كنس ف كلمة ةبنلا كه فاك ازا ىاه دود كسلا ناولاو ةنكاسلا الا
 كروس 0 | ”ميذحيال اكسو اك انابعزهأ نم ىكيعلاّق علا كبر ةيوحئ بدرع

 ةدعر شحمو| هنعئود نصايعزب [بطنلاو ”نادكنبق يؤسو سحصهن حرار كرام ا نب نع
 ا ىوربوبحو كسول ينجي جيتا رعبا هشاد بالضفل

 د للا ةضلا وذم ميلا ارتو و درودانلا يطب رتل أ غسل رك اهنععمد ثنا
 تدعم رهن نيس ذو اهل ةّجسدلا» ورمل ارردم ياش ةطبوو

 العلا بوز نوب كل ا

 يرقي رعصفشلاواو مسن ملا يدفن لولاه 0
 2 4و نجلا هانا كزلا غندور نتمنا عنو ذا سرد ] ءانررف ىوأ عالق

 دوسالاوعيل ٍِش |دالراةاكسو افطر ردو قو خافوا بدلا ونمت جاللللا
 قحاتعز كك فكم عويحزب دروس كىدويياذإلا يوم د نب ق/وس نب بجسد جاول اهم
 ٠ هنو هو يملا يللا فه ميلا ربل ون نكاسلا تؤملطو دا اعدام عنج يل |
0 
 ا اهو ىنيفلالانيب قلوب ةليوقنملا ءابلاوةلصا البل | فو تيومل | تبوكسيو نإ ا
 اهلاوتسصنلاو اهلا .لدل ايو بلاو رواش باياع شوق ديا زتلل مينا قميعلالالا

 0-0 ل . ٍ جدي 0-3 1 0

 م 00 ميهيجمل مح ضبا 73 2

 ثيدواو اهلا | ىكيذبا همسي وباسيين يدان واد اني د اطل سابعا نب ومما,
 هد 0 و لا ا ىنوبال عنب قعد نمار نفل
 قالا 555 هايم ميهارب | ةعتاوباوانناهلرعنب نيسفالعمب

 ه لك وأم ب نزلا ىراب وم نهماصب هو سلال



 ,سايسلك اح اكان عباس ورمل ماعم نمدلاص را نيظووأ ن بجاح
 ْ ةتارمزبدع امس قواهبو شدوا عجم نس ىباهلردب مايا تامبصأ هنق : قشمو نكس

 مييوىسلا ملا | نسوبنإن رار بص دن يور ىلا نسوب ني نقتل لولعو لا باك ل
 | هللا 1 نوكعد اللإ سوو ها نيؤل ممول وكسومافلا عب يللا ٠

 ْ سرا هذ هزات ى ا رفا بنام ريعلاءاطلامهزخآ ف ىاهنحزم يأ
 ٌْ 000 ادلاس ثيديحا نإ /ناولس نراعي انني دصوانؤ سو انبحام اهيد روس ند
 ْ دال خك اان دبع قريسلا لنج ناصو هيكيني اعل هب فقط روياسب درو كيال

 اقل ني دل نيكني د حا وكول ماما تك[ صح دان ويشن انيق وفتكا انعمعحس
 ٌْ ةكرماش د يبل اعلا مرعماو المسغنل ايانكع امس سوط كاقؤىلا ثحاو صا يؤحو ٠

 :: ناكوتلعرلا م تفوا المياس هتفراصمنخاؤققني امدق ةيسالارعا
 | سال امراء عبر كلو دعب جرح ةشالوصرىاكألا نمحرلاوبع دوج ةيزردملا نم
 دعوكو مانام جز الما ىدي دحام رونو بيزنا »لب داشلا هع جد دالب ىلا

 ”وابحامو نيكل حاب هالو رول ىدرشعؤ اهب نونو بلعملا طوال لشن 1-0
 00 :سللا عا هووعلا يلا صو رت بوءافلا خشنإي
 ل معا ساو هداقو جلا اورننكسو وباب هئقنو ناجح شالك 0
 ءانضون ارب لل ىو وتنن يؤكل عيهارا نب دعني سك نري ص فج ةيضلا كب
 ايعيرخلل اءائلا أراك ل ضازأسمدا هداكىزنادو نجما ورنئكسو ىوناسجب نو فاح
 د كرد ثماادل عبر , تشاد ناكد توقسلا ىف مهلا بشوي ملا هال صولا
 متصاوكلا جز م ددنمو دصسو اظظلا هرياصم سجل كمال صحب لامدل ناكد كلو
 امك دع نيهان نانو ماخاب برصد ماجر ايا ناتهرب
 0 د دابا ا طق دنلمعنا نيل كي نمار ناجي

 اندم اها ماما كيس ربو يراضمالا هدا هيب نيج دفعا زلم دبع
 ينيهلا نزع دنا زاد ةجويش نم ةعاججو ءانرملا هميسو وبك ىبكلا هلع تنك مز
 دانلا نبوي ارما كاو سيب نولاىدأم باتدقل ١ ولها ضاالا بادر قال 100007

 نيتيلاعتتكو دارك يعل نو ينوب املا هاجر اكو دوس اهلاعا نيدوزلام دوي

 بارد مل ترتعو نيئيبلا دنع رد قالا ضاضاب يل عنيدجاركأا نا قثدحد
 م60 ةنس نابع هندالو تن كو هنعتباوذاحبين كسار ىفاو
 يو دعم اكيدس اهلا ناين افنيلا زعل تنفعك نإ شاتم
 نكبر كلل كةعنجمل نرق ريفيو قفرمل (لهش تيدا طعوس
 ةوةناعنراو مس هلبإ ةدال ونسأل تلال نيرج هس ت وجم معواعو نمل ينوداجتب

 طغللارلا ارك اذ د ةتكسدا مآرل ا اممسدو ق اقل او ءاند ينبه يرسم ايسحو *©
 لقفل وشم ليزر , دلخحن د يعز, له زر عجردا ملا نمب _رووسملاو دو ذى ارتبملا ذه



 شو للا نسكن, بيجو ظنا خل لا عييل كدب نحكي ىلإ قمانلاع يدا هه ادبعزب لجني ككيإاو
 طبل يربنا نجا نب نمت نبد حا ظفأج جيوب اذان جحد تلم لربجمتفلاو) هلعىور
 ضيف دلي لعناك يالا عكا ,ةنمؤ ايحهنكردللاثى دال خيرانو بيلخل كردي
 0 0-00 ل أفو دصداك دب ةوصبلا نعيتجوزحرعب تاسو دنس عامنلا ل

 لهان يرصملا يملا عزم نب مرد انا ساوعد عولاملا ةبشلا هذه لصمنيعاهزحا و ىالإوا
 هرلكةرنكسالاوةدح در جزب هسيحة عر 2

 : ةويلانبلا عاما هيكسم:ل ع: ماكل سرعات نو سونا
 دال نينا ءلسزالو ىوتءاعداعدجأ ريغموجلا ةيسسلا نه تزل اصول و
 ٍيخساو مولعلا نم عزبو نف لكي ئئهْنو نك, كد بوكيسو نوعجرم لى وغلا

 دافلاز مسد نقلا اهس جزر اذ يفز ست ف كا رموهو ناشلاامإو مصوتتنع
 :زبو تّثد| ةعلاتجو هوفعو يلام نيرعلا دبع نيالا نم عمسورموناسنب لحد ئئاخيولا
 قمن اجلا ليديز نبةداسا نيل ني بط سملازةظملاونإاءاو اين ىددام ابا نظلاو دعبل
 طرجلو ذا تطساب يمل تتداكو نان ابو غنم ناكر هنلا عام انو نع يئانيولا
 ياس دعس |بزو بجاحل عيري نبوي رز ابا عمس مهشراذيال ناكمركسعلا اطلت خ داو
 الطلاب هع ىزمعج يل رسإباو كذارل ا ربو دبع بدجا نيت ياث د ىساباو مهارات
 ليم !نيزواغلا دبع يكاواهنىور هوم اد ركلا وكب نبناولاس ن نعديبع

 كن كاوإ هنعوور ىارولارعنالن ل هيرب دس زدعجييل نكعر ل عملا هتاارب شن
 ا ياعولا هتلاب يره مجرب ولجأ حا ه.هرئال دن ثدحب.ال فالك تلاع
 ءلاوب سر هلكذنج ىو ىو جوس هساو ديل مؤلو دانت ل اضيا شا شل ننامتزوزم

 بللابيوتلاو ىوعدلأ ثيدونناسللاب لكمتاالاقدما كيج رو باث نسكب .٠
 وره نيريزينعشدحدبو دهر جل نزلا دابعن نزع دبعملصياو ىلا ثيدب
 داما عا نيالعم عرودلا دل دنع ئىرد بعزل بعنف ب قعيم
 ايوا نأيماس نب تسوب نبوية رعس ديعسياو |: :نيزعصوو تاماتددص تاكو
 نوت ذنعىود ىوسنملا نيدس نينرسحمل نعيد تلئباح د احب مور هلا” امش اجا
 لاير مسشلا نةيل ا وبعوداى سما ةنس دج ناو و تناكو سراوعل متن ىسوويو يتطفزللا

 وةك هو داثحلو اهو شي دع مضي ناكر لا هلوامةلغرخن وكان ةولاهقلا دكت
 نسر وسب مكملاو ينل | ىلصالا هت ىلدأعل اي تلظواي د ؤصو.د خيرا[ ظفاول هسا دع
 0 راسم ناتو باسم انضنئاسر يو يعدي ناكملاعيفتق
 ناؤسإب خوبو تاعونجوملاب سفيإزف اهي ىلا ئيذحيدإو نسو»نب هارب عو ليل
 مورذ يل لها يقرب مذا هن دلل نال رمل نرشب نع نتا ىككم نا نم
 ”ايور شمر اررضلا اعل انيكنا ناشللام نب بجاح سيول وبإو لجو لذ: ل از نام#

 »“ ٠

 موس نفتح ,
0 



 ْآ الفطر عيون ن نافع ليزي قطن دال نبدي عجم بيا دعت
 ١ ةفابو 5, عقتس هذاا حرر يف تاد ذا ن مهابأ نب متوكل نعشور ىلا
 | .قاهيارتلانضعذاكرامملاو رولا دس نعيوري نصل نلسرملا بوي انيق حاولا
 ١ كل شل طول فود ملة دابعو لمل بحاص هداكو نيرير نيدوسالاو مالسلابعز ناجلاد

 ١ كيدي سنحت مكنات هاد ورد ندهلب ع دتعمد نجا
 ١ ”ةلكوراهوئعو اذهل ابني كنون ذيب نعايدر نايل اال لحم ني دعس نب
 لسد كاع نما دعزعىدب(فايطلا دععل نير نربملا ني عزوجوناو بتكلا مايه

 | ٍيلاس أمات ورغد هلك وورد عملا نعود يذلا ىلايزلا مهابالفإ كام نامعب 0
 ْ ,نؤلااهزحأ ىف كال ول نيرا كاع الا نركسد سكك مفلاعا خل ابنهدد الو ءاغل

5 
1 
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 ١ تفل. هسة زقو لة و ومكعاد ف قل هرعغد جلا نب عيصا نعش دحاسزلا | 2ك يحمس نبنسكل اهنس بما داب نمريفي نتا ير نمر ىءناسرعللا مبدا كح
 ١ لاب وشسملاو شلال بسلا نهرا نينا امزحا ىف دال نوكسد ءاقلا مب
 | الغ اكور هوعو يقلل نب دجا نكينمو ينزل! نعي نيل نسل دغيوإ

 ظ نا تحلل وريد ثرادبدجانيوعرسجبا دواز اعزب دعس ه
 ةلودعملا لحوم دزعنزملاد نيرل اد ضيفا .ينملا كك صر جلا داضلا اهي ف دذارأو
 مهسا ع |)ه نمل جتبسلا كدر هتشاو ىنصش ارثو ىصراذد قعد يلا مشل لانو
 رانجاشانكرعملا ىجزلا كامونب عر مجوم اسيا نبدا ليش هئاربعل جاوب
 هئارسابا مائل | عمستت أرق ؤاس نس راكد نعرول اة زم يوم امتنفث الاض اذ اماما ناك

 يري ىلججو نحول جرعب نبد ولدي يوتا نيبيزطعي ننسويو ىااحلا
 ندي لك ىصسوباد يعزل مهل اواو لال وغاب نسحل اهتم ةنعكدر معيد
 الع ازناكددارنبلا كرسلا نب دجانلرع مللاو مزح عاد ىماعن نزعل ادبع
 كحتررا ل ةنم شع ثالث يعزل لجأوا ن لنا يدار مند حاولا بعن لعلام عمل اد
 ايا !اجاذا هاو دف ىطخغف مضي ناداراف طابخلإلا باناكّموبانيلع زد اا
 مديل بوب هماجوبا تكا اليتم كذا حور سس بار ىللونسو مسلم ماق رسالا
 1ك ذ ا ذاهيو فلس التوام نيل نجوا نتف لولا .مطعنذلا عاهل نشد لاس لح
 عشا يفوككمشل او داكو ةعاطشل نول .جذلانا نإ لافاد عجب زعدب رد بصنع
 الاكداو ىلا لبا لاني دلا نيتي مودال ماشي اهلا مات خيول فدا
 اقوة: سابا تاودا هيف مطجارق ناو ل فولحلا لحال عي ابوتحج بسال
 كاتو اطل سلا أهلك ارب ىتلا بابس وا مشل ذرنجوا ب لا ق عش ةلاجفدا.ساو

 سال وسايتس قياثو نينا نعتإو سانلا عدوا نم كلذ موداوا ولا هج
 ركاز ادرج مل نمل اسيل يدخن به حار هو هزحددالجبزاجاو
 نبل اننافعو جي نعى ممبلابش دلو سرا جاطبإب نعد هاكم عجز! مبا



 0 نعملها دامدسب ننال خ هله ارا بوكس وءافنإ مكى بح د دل |

 نيج علا ذزلملا يلج رسل جارزه نبين, هير دوس | حج - | جود ةبسلا

 نوكوإ ةنعفومد ماس ند ييعس لن سوو قكاصرالا متاهربلجازع ىف ورث ست لها |

 موال يملا مي كلمه اذ دا تكسردالا نم ه5قغل | دبنلا
 هيلا نم فو حوتبنب وضسزب مهارا قعتاواهيس درب بو ونفس سو سةر خ ضو

 تربحتب لن بلجاو بيث فإن نافذ يكد سال بيبا نيرجيزعشمد يروا ْ

 بلافزبلهولاو ىروم | ههنا ربجزب ل كودابوباو قد دوبل ع 1 ناينل ا ندعئ نيك نعيو ١

 0 وول »دودة برد يىلا تغنب موصنإب هاا نوح نكبنل وني 6 زيكا ظ
 نيئطيوهو مدز نىلزنشلا كه ملا هذ قىدلمغلل ل | | فمان يكسر هنا |
 نيو درنلا ينعلأ نيورملب هللا ربعزب نفعنا عامر نبيا دف حاب وب معمسع 1

 0 يةيماز ملإرممرما نئووموهوزردعنا مكئكرر نالئعن /انعيورردبزما |

 ف اهي نم نإنش ايةطؤعسملا يلا نوكسد ملاسكم رنا خف هزل نكس ها ءاهلاؤقل ٠
 |ملس نفسا اجب :)ىكعد نثماذ ىلا ةسضلا هذه كؤملا اهنرحا ىو ةثلثملاءانآأ ٍ

 دولا يتيماززفل | يريلا هناا نيود بعدبإ لسكرقو داجتبا كإ عني وسي عرب ومو ا

 ائامبرا نع ةريكرزمسس كتتل اىفدنب نجا نع فوري ننؤمس ناس تاس: لافي بالإل
 يا عون هوو ةعز دورملا كاسي ديد ناك سياكل ظ

 ه فراس اورتحلا سب تامهايثطو ىلا ئالشملا مننا كيعدداتملال ءييروتو ٠
 لج مساوعو كزرتلاةشلا ذهن اكلات د و ازا طمعا 05 .دراؤلا عب ْ

 0 كمل ا نيس نبليخز يكره

 سل اذاهصالا تيما نب ميحارإ ثوشبوكرلا دنع ىو د ىزاوهال اقره
 مدا اقتاوتلا نبدا ضم سرق

 اليد ايزدلا نيج ني يبل نبع ايس قيدطع هع 0 ااداسرمىلا مسلا لش

 0 اهرجؤلا نركسوماعا ه»افاههعوأ رسل يشن ماعز عىور نيج
 نما تنكو نامممأ | ىرتنمزنرفوهو كاسر سلا زهبسؤلااجابلو ولسا يسلا ٠

 لايبزمعول اهلا تتلو يوب ادد اهرسكمال وكم نب اوه طنا ل ءاهلايعبالا
 ةذكعو / فر مفلركب بل نعش ددب خلابمصالا قاسزولا بو نيروقني لة نديمحس نإ
 ذراع نرمين دع نساعد ضي ىف نإ ظننا يرعد ار ع لجو

 كنون وا ريل نعش دمر أ ثيردل د اهيمابم سس هت يسرا معذب
 نعناع هما ظفاكل ودرس نيود نيلحاركوبا هذعكود يزوولا ظ

 اذلارياو كي نركز نعكدد «.تابميصا لها نجا ملكا ءاصْوت نانملايضلا

 32 دلو تن ايزل هاظفامل داندبل ريس ىلا هلع ىو ديدايإفسالا ظ

 عا لمتنا اههلبعني جبر ابار عمشلاو) لاف 409ةنم ناو جيون ف كا



 ١ نيتئاهر نعش ةنس لعب ةلملاب نور نابعو ىورشارثم نب مسوي نب نهعدنع كدر هشفلا
 انني ٠ نم ةيتفيوو مزدلا هيلا نه ميللا هرخاخو ءانلاننوكمو.انلا مطب يجرتلا ©

 اب عساهرداحلاص نب ناكيجزلا تلا هيركحتي نيجيري عنب مهرب! نبهعنا هيك
 | يقزاريملا ثميراولا بع نبدلا ةبص مشلاوبا هنعاقدد قاوصلا *  ندبعنب نع للم قرح

 لركوب حلاصلا هرتغلا لااا ذر «يعزوارهطعل كولا جرفبهنم عمس هنائككر نال
 تل لهوا حزتلل بنما زم نؤللاهزتلذيو اهل :خوةددشل لا ضراسلا تضم نِامقلا ه

 - يار مولا بهن نجلا ربع عدد از مح كساره الايد اء ومام هتفاإنجال ضد ن اهي دابلرتسا
 نكمل ريع هنلا ديه سجتلا دواد نإ نددلا بهو ناتباجرإل نانو هركاكب هني جن
 رة ؤداورمج تارا رحو اهرق هنهلن تكور دالادعسو إل لاذ مي عم ىدالخل ا رعاصنب نبت
 بنور يلا كلل يزيد نينجا دش يطلاو»» .١ هيسديزانن تسدار ياثر اوبس هنس
 ل6زثيداحلا هع وا ملط لضم فلج نعي هيل نعام ثرحدارذب علق ن أجلا هما لان
 نابصال ها نماجزدلاو كاك يزل زقشلا ن أحجز نبرشب نري نهرب نهم هنلادبيباو كددللاٍهعسا
 نيرا بيو ىنيلا لإ بلان ماه لس نيب ملل نابطه نع ير نيلاسفلا سدا
 الكي الد اهلازبىضزلا برع «ةنس راج ير ةيددعب كو هنهيدد مرزجم ألان مهيانبدد
 يالا« ريانا يدخر نا ضهرها نب اراعبىؤ نم هيل هنا ذه نيل هيشلا د
 ع عيار ىلاقف لاب ددح دمعي مستجد جا جريل ريما حزب نهجكيوإانس
 فارغا رعما بعيب عودد ننعم تجوع ودل بعير كل يررطإ ند دكا ويرعن حبل جن
 اربع يدر هش هيرتز نفل ة طنا حضن ناره بعدمبلاو سم ععفتس بذور كرا
 رولان دعن ها بهل يطيبعر ل31 يري مهران بوغجو يزن شير
 ولانه زيد ادم ككل جن باعر عمار عدا دعو عزو مشا
 كرار ننام داضإال عنب لساجرإ نبل يرجور هيلع كري فضلا نولإ كل اح ريغ
 انس تلده تلج تياطو ةزل ةّيدطنلا ل ةاشتماهةرالل هاذ نايك ن

 كلاس ةيفل خلا نه قدروا

 نيكلببعيرهجيرجوفحولا نير ةلبلا تيارا انس نيكد لع ندرزئضاهلاتي
 دوور

 ,اياران زجل قالا ةكمامل ب انو يدا 4 مما رعود هنم تعموعو ةتسدؤو ام وانس

 لا اهبل ممل اوم ننح الكفل ضيدان ثرظيدلا هس عسب ىدالإ نع
 ير دعو نادال ذ قي دؤجزلا حاجب ىلع مهم فضي ىرضتسلازج رز بلاولا مك يدل

كسر .ايلازنب يلا رسل اجرب هنم عمرها بمنهج نعر يزال رداحتر 0
 : نه اةلسرطئيوالا ن

 هير وحك ترجيح ذا ليال عد نب ربع نعل ديعرهد لد ماعم عذا
 الان ة ماس عكس ب يرتب زل نب ىلا امسالا جو طساوب هنع تدك طتمرانلا نسخ وإلخ طسإولا

 ل ؤطسبةبنمذ هعرعراز نال انام مادبا. د7 عطنا نإو جيشا + ليشب ياله



 يقيل اسيل هتشلاوروومتملاوىنلا رداع يا ضلؤ امايا اهب تنلاار انج لباس نوعجتم 2-7

 ليان بديشوععتاعم اكل باك ةيمادا ىريرتمل اشو ن ْن لص: رطمز ن تفسول نإ ليك

 نرد ايزو شحيم عم او ب تال اماهيلالحم ىداهلا

 نسفليإلاذو هاوس ةوعامحر اشم اهلا هللا بني لحن ليكم كيزموبل نيت ورعملا ةسل نم
 يرو طم نب فسرب نيرهانس ناسؤحدال نم كليا ىدانملادر وف امأو ىافتراللا
 هبوريحتب لوح تب هيدا باع وجولإ هنعئيود يراد )سمان. نيهزعوعلاب كك ىرارلا
 "كانه بعد نسذراو قع برغثارامؤف كاع رجعيإ قماوباو ىنجرملا

 نم يامكآا بجاحن ب له نيل هتنر لص جعوبا هنع هياررمءنحاو ىناّساملا يزعل

 نر طس عدجو نبل ينمو روصو عيراو ثالأ هن ننس ثالث يراه! نم باكا
 الارمإل مب ثاخد# ١ مآ ةنس يريزهلا 6 دالو تن اك اطيارمار داش و ند اكو عما ةنسير زب
 اكرفلا تيوب نب ليت هددا يسع يزيح ليكوبا كّيحو هاا نرتعهتس وس نمو

 نيلابعت : نجر ض ىنإو يطلا مجرإ نيله باطل عار اذعب ير سكردعصلاد ثوولا
 ايداع نا امنضجر ناين تسير تاهو هنا جومس عيمم ةز اجحابال تكفى دعبزلا
 دل نشل نس نيش شب هذع بكت تارعتملا )»ل نم لص تنوي يرزشلا قلل هشما عيررك

 رار اباوس نبنيسدللع ف نع ىدد 0 'تسوب نب ليع نب: يسفل موصلم

 نسوي نب نيسلل لعبا لاو ام هس ناصمررغ تاج ونراهرنعت لكلا

 اينما نبعيجلوإ ةنهايدد افناطل يذبل موس نى سبع نيرجوسعيلا نع يور يريزفلا
 ئيفائرسوب نب حن اهل انهفلا ب نهكيري وسب باهرلا نبه نإ فاز رئاربع نيشوماو فاحرجل

 مسا هال دحو اوذ لى نسل ىناولسل رعت لع يرجح ضنا | عجب يرشلا

 نزيل نعل كوبا هنع يرد هاوس ةعاج يربنغلا تسوي نب نيسللبرب لعن يسأل
 0 فلا ايلا اهزلائر ميلود .الادوكمم دانا يلا جنها ظنا او ننغلا يعن دمت
 مثل) نونعجوبا دما فرع يرتنم ةيووواصدلا بلا نه اهن خم نستاب
 ه هيلو ارنب يحتلاجسإل ىديجلا نجار عنو عرسللوب هتعيبرر ىاجزلا

 000 هئينلا نى روشلا ب لد ماوهم جزفلا] هبنلا نه ميل اهلج
 9 2 ليما رججللا بني يجمل !نإبعمرعلا وصلا جلاب
 جزلن اكله شجرد هتباو لاجل باوراوانميللا داسإ تن اكةتنا ينور عال نب ديعس

 فار نس اكان و كلاتللو ارتفاع معلا بلطوغ تقتل
 طخ وقيد ثيرشلل ففي ناكوةنعككو بال نبذ مر ثيرذل ةنجعبر جدلاد
 ا ةدوبتفلا بارت ىإ8ثس هنووصلا بكت مهرتعو نيرعس نإإو نسفإو ىعشلا
 نزلو يررطا هلا بعت م نلانع ثرحر اهم اجي عرلا ليعمل ناك طهر لزراغوعت

 5 ديره ةبمنلا# سه يزحا اراه دججو ةاحوللا:ابلا نكس ىلا اهلازيعب يسع مووت هنس
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| 
 | لان سيال هانم رنه نضلاليهابلا رهن ليل رتل نبهربا هنع يزارلا بريا نيديع
 .١ ةقد عطاتلا يدر نيعلا ب انكر ضجورتلا بحاصد بهذ نبلهحلن يل لل نابحنيتاحربا
 «دابلاٍؤ نيت شعل سمددلا دبع نابحني ناحوبال نه نرصيلا هانم ناوي نب داحهنع
 نك بزعنم نرماو عسانلا زاجل هجر طع ارانعب تلف صال لاعو لب نيىهنلا نلت كلق
 بكن كل نمو ل صمدلا لوسر نجد سيل ن اولسوي ل0: إلا يعج طع ف! ظ فلن اىلس إل

 ىلا :أ فو املارطب نيا تيهارتلا نين لبنا ى دي هازلا بحل نيجو هنيبامزيحا ن
 ا ليز نم بَل بشل ةرره نإ نمل نسب, تعلاوأو انك نم نعش اب ةلجوفنللا ابل نوكس

 نال يهازملا نرحب لعن نيكطعدب) مس ةعاجا ن مزعل هعيرالع ننبه لزاه لاي
 اننا ضلا نننصو تر غار ناجل ندداعلال )جر ورثيككك بك فود صهتش اظفاحا ساما ناك
 نهب يومن نان دار نب نيسفلبب ىلع نرسل با. عمور يدل اج نيؤيرانلا
 ظ انإو هنوكأب درع عبد ىبر» نوللا بعو فاللل نكد نزضفلا مدنا نار برع تاع نبنالصو

 رضعجتب لجو دبل نعيد موزيعيو ةعبل ىلإ حي نب تاسيس لم ماد ل تملا نإ ذنبا لاؤصلا صاع
 ىلا نحر نع تركك ١ىيزملا اذ اس عر ل ضصنما نب ابهلا ابار ىمتتلا نعمنيهخجم لايبخل نإ
 طاب يهازلا نزيل هني زجمنب منهل هدر اهب ند تيزرد [ون /ةنس بجو و فسيتم تاه منهو
 ادا نس هتنم ىل ايه ازا نيم نب شب لع سشلا وبا ىلا حارارعلا هجري ن هته رة صيلاانغتم
 كلاب عبزر نهكددلا بعابإ [كلل مس هيلعمددا هيجي ماسالا تل انزل بيس راسو هنبا هج قدللاد

 ولأ ناعبلا و نينا تت هنس هّتدالاو تكن اكو هئيالا ا نم سلجم هنم تعم” ئئامصنالانائرلل 0

 للةبنللاذ نيهلا دانمللاهزحا نيو رهن !ماّغ سم ةلجزفنملا بلاى دارلا و ءانملا فب
 عبازلاو فيد اهلل نضزغلا »هلا اذه حش نمل انهم ثيراوما طعم تايدنلا هد نيت
 قيل اجل نيفعرلا ديمه نب وسنن ىجرم نب لمح نسسفلوبا مجم عاج بنا رشا

 لإني سلاسل لا ذو: مانا هللا بحرا مال نكد هنيعر كك يمس نب دنع ثيرح
 العم حن كاس مرت 7 يؤم ليعرتاسالا كري ثيردلا عضب ناكضيإاملا نارع

 ”اليزحاو د ماس مدهت تاكتزيربا دلع هتءاجوجرم ناالا ندعو حايضلا وسب

 دا لانك سيلحلا 1 ترزع اهوا يلا. ريعس لإ مطب كو هالو سنفحإم هنس
 | اد نايا راج تانواكم تارمتيلإ نبإ اله قوصلا مشلا
 الند هيسعياحد نم تنك ادا نج هنس تعدنإلو معم تاخد اهدار هيلع
 هاب عج داني ه1 س ىودزنلا بهز نبض نميتنلا نيضد ُثيللاوبا,و س عام ةنسئ اجر

 تاب كاسح لابعد اخ ندب امه بايد يدانفإ م
 نايرهزلا لنففلاوباو ىرسلا تاوللانب نييسْوبا ةثعقدد مضيقو سد يب نب 4

 ري ١ به دلع ص ن اىاهدإدلا 3 ةنرشإ كابا ايومام هتف ناوو نه اشم نب صنح
 ير امم مالا عيد ز كا حن كوريل "زمان لجل يتم ناكممها ةحد



 لج ةيرمإلدن اكوزبع مريع ر معي ناك يزعج ليه اللف نوب لر ود ل عرقمب ن اكةنح اك
 0 نيششاامهرلحأ قو نملالا هدب دارلا خف راملإ سكت ىشيازعلا لراججكوورتبعالا بوعلا نم
 كتي نيحارس بعل وباوهر هيلا بتتنلا داربجرغجلا مماوهو هشسلذ ينج يلا ةبشلا نه ةلنلا
 ًنامسورماهانم قار تلا ينورملا هدا بهن, ةللس نب هش لمعت ديت نها
 ناو ةعاج هنع يور ىباطسلا عنب نيني ليحاوكاباو تسلا هيو لهحنينهعاجي
 0 لو الانس لإ. فلارازءلا فزر نب نه نهم نسفلوبا هنبع يدد دالغبتثيرح
 لهجات ةعاصتنم نطعبرهر نازل ّسنلا ته نودااهزحاتو تقالايه دعب

 تؤ دادز هوساو دايز نير سهل انس هاعاصخن تداخل نب ناريعنب ىلب نب نازمسإبو ١

 يسار نبي نب حار ناس رعنب مي نزبتفلابرعسن همس نب هرب ةمودداب |

 هل هازل وه هعاضت نعال نبيرغنب ىلن ناز نيش نيدؤيبعن صاع
 دجوبل هر مسد هيلع هيلا طيجوتلا عيإ لي لش اريل ومر ناكل رنح تاكشنإلا

 نب ةهن ثراه مؤ مونموعن كعب مملحو ةيصعؤم ناعنبدرمؤشلاتثبد
 حاج ى دعما لصدسا وسب عمإلب دش ةراعييرعن ورسام ة لش
 نب ةراغنب رقاد جرنطلن نوع مهاح اضبإاللب دنس ةبلش نب هدا دبع

 ليو نعرلادبجو محا ةواا لاو يله عمن فنون مرمينه نو نيس يس نب رع و كلام
 هنلج لل بلت ىل نازد نم لازما وه ننال نيص اعرب كلام نيماعنب ناك

 هليعيإ ل يسجؤملا هلل آه ينالاربلا نب ةفطو عاصلا بحاص منار )سان هن ابجت ف

 مع. داؤع باقل نيم هرئعم كيلا كىضيب هلال فق تاو ةقلرام هللا لعد
 اكل باكو رعاشما سب ني. ولود نب ثررلنر مةيلقد نيريهن نب عصعصت ناو

 0 نه :رزلااهزحاؤر ننال مهدعب ةددشملا اودأىلا تن يرث ةعاضم بلم ف ْ

 سحر لبس ىلب نس نإزد نيس فاز كلام نب زارع نرهرمعنب ميصا نباح ةلشان
 ه ةلدهو ةداغلا ةشلا قهراولا هزار تلال ا هدب هرئاققومافلا مدي يواشلااعبج
 "1 هنالخ نرهاط ن دبا بع ناسا زجرسااه ابعد اف طابراه لاّتم منداوجلا ا مرجنلا لع
 مجيب ااول بلور تا ندعم يدرك
 نم خر ك5 س عجن ل مج كمباى ىتكين لع ناححأربا هنعايرد سعو ةيوجن نب ديمح
 0 نهي مثلو دالاس ليم سيهازد ليها زملا نيناكبتا نس ناهو دابا نيدنجلا
 نام, حورلا م نمله نم باصتلاا ب دنالا ى هيهزؤولا مهرب نب ؤسيرمتوبا ةبشلا
 ةدار يعول هنعيهوب ماجل نة ىاهسرلا هبا دبع ىلإ نب ماّسهو نال م نع يدب

 زيك توجب: م. ةنس تاساهرنعب يل بالا ب قنضفلا هنييخيباب يراتقلا )يعم ندع
 ايكزارلا باهرا معن ديس لإ نعئفوباصلا ىنإ نعدربى ىلا متعلا لإن م هتعمس هيرحر»



 نيون سة ضرع وب هير نوم جوت هدا ار زل ل سرد باز هيي ماددبلا
 | لة فه ٍفلئلادس رجب ب س ناد حاشلانب ةييرقب عا عفتس ن هتمد الو تناك ه

 ياض ذب امج نال يجرد دادخي ار ندلا نم ةعاتجتمالزفلا ىلإ تاثزلاب تيورعل لأ يلو نيم

 ١ لزاما ج تمر يحل 3 .لام كميل ءتانلا موضعا ةؤحدوإل و ةكملبلاب
 ١ .اهزرجإر ناجيرج نآس نم ثالنلا لإ نيجي رمتوباىر داما بذلوه نامزلانا هلاديت بع
 1 طلو وباسب تتم نازل هاب ده ديمو هسالا مح يالا وذاع عاج
 رك يورد زن مجنو مل ىيسفلواءلو ناجي نم تعم قزاز دج طنخدلا
 | [ةىبظيباعر يالا انيس تحس ةارتلا وطلع شو ناسإلالهأع ماه نسلانج)اوباةوحاو

 | ابكداؤماهودص هش ناكدارزب لما سطع الا ثبجإلل بش حي ازنلا رهن ليل نب سابا
 ْ ل بدك لاا سا نيش بعأ انف عم عاما عيتةباكل سح

 اراب, ىك نمل بدجتمما ديضابإو ىلا مش 3عرب ةزمجو ه١

 دلل ىنيع رسل او سارعت هيرإو دابلانب رهيب رمح هنعجر مدعي يرمل اليكي
 يك هيث نات ارهاب نسا و | !هد ميراتلاو بطحلاركىب دو هاعاجر لبكولا
 يشي بكهناودز جملا بجو قرا كار انيع قدر :داكنأقعلبو هو ىدح ةفيكللاب

 يار لج ع هنأ تازهانإ ا اودإلاةو يسد وسال هنع مزح مر مرات ةباهو

 2 موييع عم ةركتءاعامس اننا يتمم اهيدبكنم قاميوسلفعاهزكااتك

 ظ تكيذكيو هائل, قش عضد ةنس.ئ نوم ناو طبضلا ةدججو هنا ةعكذ ةدخله هضاكت
 مولاة همنا م اظفامل دبع نعد نعن كت امال ةياغالأو ىيمالث سوت نم ثرخل

 :!هسناكخوشلا عاهل ارضي داكؤللا هاج نالوجاا عستب تنمى دانملابت ازال كي
 لري ىا»ا مازاد ادجب جلاله نم هزار ىذا هب اكزمعناكةنعو خلع ميداكو
 00 ه هيلكس تال جيانكالو هتكيأب هنجراعب تناكدل ةيراجنا كلذو

 ١س موك هنس ل اونو تناموريس شب ثوحح ثمل هنم ار نضل تعملو تيانابؤقتلا
 يسم ىاهادسل با يرصللا تازفانر يره هتيهو نب ةر اع ةعاهر

 الل ىيدارتهلاٍؤارطلا برياني لمن اهج-مشلاوإ هته ود ممل ل يعس عع ه

 ذهنإسلا هزل ذواه درا ايلااه دهم جلال انازرش تلال مهرب ةليبلا الو
 ظ نأ ضل ربا يمس دازها باب 40د يداي اهرب قشحدب عن هدهد ني دارا لا ةيندلا

 دوباسن ,بجم نيني نع يور نشد ها هجودداراقاف مناد هني نب مهدها نط

 لكداجنالا ماحوبإ ةنم عيس ةعسد ن نب لهزبو ىلإ طا ىعنإ ةيوعمو ةزح حربا كو

 نلاهزداذو تنال مريب ٠ و تانك ملرهاكردا ةعرمتوا ©

 الطن .ةعمرابم ةحداكنب كلام نب ذ معن نس ازهرهو نءازن يىا# ثلا نه ةلمملا

 ..ةلعيؤخنب از يحاول عطب ةعيدة ناكر نفل نبرهم )بعوبا نلت
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 ل فشلا وو كاو يراضالا كنا هنبخئود د دعاصنب بكر يوجب. تلاوه نعاجدر

 ى ةنبامالؤو نيم هنسمرلإ ذر ةتدالو تناك غلا ةنس ناطور وه ن جيزمد امهاوسهنع

 نزل وسيد هن نرةير لاو ماجن رعبر را نب نيس د ناحمب نا

 ذ ران قوكدو بيططلر كوبا هع بكميرتعو نيه ا نب قمح إو يكل نهر
 ثم لولا لطلخدنا هنعاضلب م كت اهم ومع مساكوصا هإ تنإ از هجرس انالن اهو هدعا دك

 جماح تاملاعلا نال بهذ اكوام ديا قار ىلا رم يرتشا و ىصي

 سيلا ط عنيا تاما سرين دو ةناعبدإ نشالتس مهل مرشعمب اسير
 هنبَِج مز اجا هنعل سليل ككاو نوغللا نإاوههداب ىدنهلا ناو هبا نعي يافلان نيسلل
 لسان ومار طنسنب هنلا يعن دا نانو اكوا امنت ىرشعي ني

 بيل كلا ١ ضحلا با لتحهسيلاعو نازتلا ىاعمو هنككهي لاو دادجب دج لزنةثركل
 مييرلا نب سند نع ثرحو بانمل اولا بم اكن لانا كه مالكلا يرضي ن اكن رنملاب

 ةلس هنعاجمب ةيصن ليفسو سابع نب ا نب هو لع نبل دنص

 شلال لاذ هنا بلش نع كو اماما هتف ناهناسه زجر يره كامل ن نقر مص اعنب
 أبد عراني تن اكاهمارلةيسرعلا تطقسلا اور الاد 00

 هدف اليو نوع تاو بهذ مي اديمهترتعرد داعم عر ساىلا عم دارا « نما دمع ديو

 ف عش هنس قيد انه تاهو فاو حمم ولسا لردعلا ل ادي ن اهيازنلا هلا! يفاسلا

 3 لهب حار معربا )سولو كم نيرظؤ تابؤزجر ةنسانجت امال لب ناكر نيتباد
 لجو انمار دخلو نرسل نال 6 د!ىلا لما نمن اكيد لها ىم طم رتل عراب
 0 ارارجتنب معربا وعاألال ١ ىبقتنب لمن ككل نهعرممحا ىاشلاب عيرإلا
 نسحتلاباوىازملا هموذدد 0 وسبل يرسلا هلا , ىلع نيسللل
 ليك سبعابا ىعانلا ةذركأيو يدفر طر اع ال ارب نهكنرب هسا
 يوكو اسم ليو يرماسلا تجرلا نر, هش نطلع نسل با |ماشو ىنيعإلا هللا بعيب

 نينه رز زحل دبع دهثوإ) هنم عبس مكر مراحب ن اوفس ن يهل بحاص 0

 نيكل جشيعيللا تاج لويد جمل ازعل نعحا ادا ماعلا نسل تعجلاذ حوش
 هيلع تلخرداسلل جب حن اينككأب تنا كلر اراجللادا ا

 ا للجد كا ذد احب لد شل لاحمد هن اهرمس عيان اجاكو هس عمان
 نكتللامان 2 مانسلاو قصير مسا او جوس نمد هذ اهيا نسدلوبا تاهزقر ةكك

 ه يأيبعز نب_هلير رمت سمو انجي وهم ثعلب تختم ارو ادلب كسلا لبنت
 كريو كهناع هيمرتلا نهر ليطيفس ازاى لافي دن ورم سوح غلا ندع تف نكس ىبعلا
 لاول نشر عجم باديسلاو يلب املاك ضل نيتي زرب د ىحم كلبا مامالا عم هنا

 "اص كود رع نما نيد "ىو ديلا نك ةزاجل هلا ريج ناسيه ههامملصا عاصر يالغلا
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 راج ءةررفهل الادب دْئّجَود ءاملا م ونامل ةتقيرا#ل .ةموعنعة مس هنعايرر ةريره ن

 عل

 ديجي دزنلاةطايحلا ةينلا ره هولا اللاب, ثنو .انلاعستتل ادارلإو داضلا ه

 دلت ظوإ طل تنااههو هيل تن ادبلم و هيون بشل انه نيشان جكنم ةليتتنلا

 !!ربباةردص هن ناكةذوكا لها نم ندا در دلدلا نيكل بولو ن.ديغن نمتاتب
 ديك سلاطع بعمل دبعد) هنم عم ى ابل يرملا هدب نمل ادجست.نيريع نسم
 بيش نبك 35 يمنا نيومم نبعد تما ضااولاد بظل تباث نلعب
 / ةغاطت اكو يان وك دنس واع دم جوك هيولاكا نسوا تجر الضم هيأت
 ش 0-0 هادي جن نم ناهس لك وهاي هتح يبه
 هداج وصال ةرارزج هيله أو هله هتمل اسم هنيرحيرم ءايشلا هخوككأب ورع تكد يروصل
 تاابجو هلم ةذوككاو هنو نهر كدا“ ياسلام ااا اعلا 0
 الضأوا يد ناكربرط ةستد نار ءلاؤها نم قوالب جوت ب اناوو هي هتس لش
 يجعو قعايدلا هدلا به نب بكت نب سبح رص: يشل يا دوج ريا عرسحس ا عرواجلاس
 يمس هنسدرردفت دالر تءاهورهر هجزدد قرش حاصل هنم تحمر وطب ربع هتنول
 ير رطل زا ةنككلا بلا هجن ةؤج هلل لانو انها زمب قيد ١لتر ةياج جراد
 ا ,للصدنعكد. ينام باعها )جوهر كيروللإ ةيسلا له تهاككاا ها
 يود قلند الرع قود قيال ن ,الس ن كبري ىسعودا ه دال نم كبزو
 -- ارجل ةلس نهيان مهر قشولا لص نوديلولانب سابا ولسا

 مار جو ادب عراك مس يرد! ايلا للصبح مشل ةبنلا زجر يلا
 كيب لل ورغح ربل هنعاقمل كيابل نياووراهطن ميهربام تزل رااح نيس

 نإ نإىهازللا رلصانب ليزك لاحم نبيرساملاو م هج رجم نيش رب بيإو

 تما مهرنعو نار عني كتر ىكبوهاط هنعيود وكتب ىدكو ءابا عمم يدرب اشي لص
 لجأ هنعىرد ملساب عماد فير الا عربى نيتياهو تس هنس دامس

 كأ هنعايدر معيرإ حرب عمار بح رب زهحأ عسيري سنا زعل رش نبلمدنا طم أمكن ب لهفنرب

 نعبر نوعنزمدجو عدلا نيم امن عع اىروباسإلان باهرا دبعردا »إو يرقاوارسامعلا

 نرد نيس رصلسلا مز ادن كيب ,نسلل عبوة ةعاتجر مسلس اهلاوبا هنعيرر كيبع

 لاراب هبال عنان وار غردبكس ثيل ىداملاةل- نينيعرع يور داوم

 عيار جارد عيري وع درب بدالاطها نستلا باب تووم يتلا ينال 9 كار بغبر نبل
 ادمن ليوم ييرصم )زل دايز خب نادل بولا وناو يليمتيدا دولا هلام ىله نمو ليث

 ثيحن يزعل هر نانعهتيلدد ايد ريغ نش ماع ماكر بهو :'نعاب ىرب هال زعرسش نم ين

 دوناو جب نا هاه نعسامو نيس” هنس ف يفوت حرمت رنحأ طنخل ناكل نير لمصلان نالعمتع

 د فئات ةنه إو دارو مؤ تحتلها راه نمط سانمأ 5 هتنمازلا نيرجحت لخنب نسل

 110105705519197 بسب ص و ربا جوس ب يجوب جب و وجود



 لطم خيوط عضورلاىلا ةمولا كاتب نشل نيبو نيلسلا نوب عياقوكج ناك ظ

 . نجلا زري وه ترمز ةياهسنجو ثلا هنس ىلا فداجبز تحرس تازة عاج
 ايقاصاعز ةعادر اهبل يمنا و ةنجوكك زن نمل اس ةؤ ب نطبناتخو دؤبااطسو

 نر ىدسلا هئعقدد يزال م بور عع ىدرب :نوكلا ها هد, نملا

 نيا ىتأ سم نال هع. م و ىلخنب نيف ري سل ل ان نيدح ةدرملا نيعزم بلها ١'

 0 ةكللالاو ؛اهلاه مب تلا «زانعمهلنتف ماشلإ)هائ دادز نهدا هيبعهانلتن

 ا ا 8ع ناتو تيابانآ تهور شلا نيئاشلا نيب

 تصر نسل او اوزالا حم نتيربخ مس ناىرتلا» هانم ناطتل يتبتنلا هسدا دييعنب

 00 كروكا عفتس ةداذر وبان ٍق اجو ناورهلاو هنعتنيكاه نكي

 0 يرالرهر غلا عمال ةبنلا نه ؛ ادي, ونانفا : ماّكيلا ,اهإو املا بماي

 تاهلارش رت ماح ةنصلا هب وممل واش ني دة ديد دانصلاو دازفلال ع

 تدير نسالك لع نب يوم هنع يد يريس باو نسلل برع يدرب قعبلزها
 ىدارلانايلس نب عيرلا وره نزيد لهل عن بود دعب لاوس مادا بوقعينب
 لات لمطعم مان اديزولا كثب ديلا نب لميرتعجولاو هش ناوو ا ١ةنس ةغتلاىذؤ

 كرم !طعز باهرا بهي لم نضل يضلل او هلييعنب نامس عمسدارخب هانم

 فرعا ارجو لوجرفمحأب نب ليكن فاد عمه اكدد مرنعد لهن طاسإ اوم دانبىكر

 نارك اسلا نجلا عودا! دو مرعب اهل معان نيسأليرعاصتب ديكر ىبكو

 ناب ورلا يزيل بدني نسال مخرب ا ى» ع ةتسدارخبب تامر ةيمرنألااوداتغب مان

 كحل دهن هيعإو قر الا ناحيرب ىتعنب لرب هل نع ثهدح يار نمر ساهل نسما

 د!ننب نسال ريل لع نازل اردو هرج نمر يرددللا نأحنلا نيلهكتو دارنا نمت
 نيرفارعن ليعبر لتر ىزال نامل جىسوبج هع سحطنا ل بلطفطكولا تاقا ٠

 نيه يل نهرب ثامد عاب كريز 5 ضاشلا بهز هلع هتنت اكوا هرزعم ركل
 هير فل ةيشلاوه ماللااه اهزلذو ةزمللا اه تكسو انا كلا ة ةئاعبراو

 0 "رت ةييرآ شرم _عرنلا لارلاو دانملا باب زموينس تاو كلذ رازخيو لخ ماعو
 بي ع نيب ةعقاو ةمرضلل تنكر هته خ اها عج سه لعمل لصقل ن اكةنيدلل
 0 وشلل ميازلاؤ ةصئاخو ثدالا )بلع الا مارعا يعذر هتالخ ازرع قضوا يبس
 0000-5 ! هنعيرر سن وكلاب مس قرا هقدصبب هنادي عوب اها
 اخون كندر ب: ندسدبدع كدا

 يشوع هنع بود بلاطيإلا نوع نعىررب كهل عس انلانبو مهجر كاد
 دل يور كالا لإ هيجل ولار معامل ديكس قرولاز رهن



 ل سائلادسأب نراه نبكدرحننملمحاوبا انمار اييرتنم يرقى تيماعلل ةبنلا

 رانطحاوددونولا مايا دهن كزنجيإر مس وع يدب يأس ةيفا مال ١
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 نإ را بلاو رجا ىعن نسل هيل نع ىدرإا نه هدآنبوبا »سانا جتني ريغ هدلا بع

 اها, يئاهلاىدتالن احر نت تمون نب نمل نمتلاعبا هنعيدد يوحا ان
 يرى نب نب ججر ضمير نجار لهنا ىكي نيك عمس يدوى انلادبحا ةيئلانح ميل
 0 نب هللا نبعيرع يرري وا اهلادحبر ايضا واو نزع كولا ةنع
 | تا مالاطنال ناهد اب عنب ع نجلا به ضلاوباونإعسلا يومالل عن بع

 نرهنلا ب هعمل وص يؤ صر هج يركك ثيرذلا عمم ل ضنا زعل جدل نم ناو
 :6يو الز نسمع زم ىساولا نوم نإ بيكى يرهلا هلا دبعابإب

 ل م مدرب عج جملا
 عم ىلا هدلا نبعنرب + نع ثرحؤيصلا| ةجادنمطساو ىف

 لئفلاوبا عكا لمان اإل يما مام يكتم ةيننلابهنرعم لساولالع

 5 نب ىثبد امل ١هككأد!هلهأ نم ثح نعل مت عتب مىطق اللحن هاطنب نبع
 لبس هنا نفذ شمالا هسا كح اهزحلا خو .يل راشد نيب ليا
 نع ,رلننغ فورة ذيك لها نم نيا رهط ىشمإاهلا كيري نب نحلل ادب عيكوزابلا بنمو
 كإ هنعيدد هشنإعنم ىررىس اهلا مهر واو مرس ةنس جال مدلج ىدبلا نحارب
 8-5 : قرككر خلا ةيرعموبإ ةنعاقدد نيرعلا ةبطعنموثنانلا هبفرعوباو يبل نعحا
 لهنا مؤ لظا ةحارجأ ةطووملا د نشللا .بلااهزكذي .الاهعي وذا زابلإو ءانغلا

 0 د ىكلاذ هبل نارى و نيوس هولالاّمب ةنجركلا »ها نيئمل فلا وشم ن ْن تادؤسوهو

 ىفلادا يرملا باسكال ره: نفحتمإر إلا لاذ عمايل. جلا مع ةنيكليهتعلا

 ناك دسم عدل ل كير كقول مهل نامه نمنطم لإ بت
 دلو اهلا باب ما بنض ةفوألأب عالمنا دانس نا هداعب

 لونهلإلا هد هيلا ةحجوتلا ءابللاى تدديل تل: تلا دوك ءادإا سكب باشا
 0 ةلشناتحةباتللا ريل بابل ناله د ناتم ىإ ةيشلا ث هن ئه اهنزحا

 ان نانس ني اظعموهرن ايش نآس نب فحم ينم قو نأبا نبشهنع بدين نبةيوحمن

 00 ريئال+ الس قاتنبلا ماب كاب نبناتم نبك عن رطم

 تيصقش الهي امعإ 00 يلا لإ نب ناتنم

 دامو وي ىناطللا همّوهر تاموطحناطلسلانابو هب ىرعر 0 هيهزم
 كيائالاة ةيودعس ن. عوكل بع سلاما تبرع ناجل وبإ ينحت نىبو نيسابور
 ا نارا بالعام دل باخ ةماثلا ياسا هل نم لكس لفناح دام فنا

 اذيدد متفلو يظل تب نبل نب لجلك نرع عمجدخل تنحل إال هلي بو نا سانججممد

 د جس ل مس

 | هني
1 



 نيا يدي كا يرو رلاؤ اهلا كبل لع سلو مشل نميرس يزني

 ية نيبال, كني ةنس ىلا رجلا دمتي ركرعتحوإ هنع يود إكسل جاسن دهن لع

 ه ةيكسلا نهال دال وي و مةنس رمل يذزؤ تايرعتتحد) حلو ندرك ؤ تف دو علا ةنسزدص
 ديل نإ هل بتنملا هلل زدجير تشاو مالكا قر هناشر زعم نل ملانه يزخملانلااذونؤ اهلانيب

 للرب ككل بعني سهكودا بعت تيرا ليرع يوري دار خب لهنا نم أد أهلا نباب تهررعلا ئالعلا ناس تيلي

 ليت فاشل نيرو قالا وراغب جسدنع يود راعيها منب حاببصو بيلا
 هاكات سلا نازل بلاد معن ىلا دنعضلاو مرر عو

 لت نمل ! نسكب! هنعيدد قزرلا نبلهع ىءومو نوراه يل نعاس هدو درب نكساو اىلاب تيل

 عرب وعم ناب جيرمان متن نييسللمدلا ديمحو وحج قتلا نسحب يعملو مال يملا
 ايم تحمل هال دنع هللا راع نيمو للدعم لما هيا رحاتسخةيدال
 يووم ةدييإر ىلا نع كوريل[ خيل هانلا انلا يول ة سنبل حو رس مان تنسج صولاب يراضنالا
 ابل ةوهتشن هش ةل سل نبل. ةنيجناو يرؤلا كل ضلالدوس يودع يرو له

 0 جبر :قكلا] ةينلا زها هزل ةىكاك اكاد افؤف يل نوح كجم

 يصر دا رعمت ع يرد كامن سان عودي . ةمكافلا حاصل اجو نومم ناز راعين

 يعل ناب دازمولايطلا اد يالتلق نالزع يره يرالاطسس تكثر ةرعبار
 كرون اضل التلال ناطسبإلا ان نلا لل نول حزنا نالردهإل ارض هتلانم يريم نينجا دبع

 نزيكفاإف تمام بزائافلة الق هليع هلا بويا بنما بذ تيذاالجا هيام ءاكرتدنع
 :[ينرانسارنابالكن اكترس نرد ان تك توراهتب دنياه هاهكتن هنع يور هناانضلب كال

 هما كد يك انتلاناياضدرلا ادري تكلا درع هوجن دانا
 ايدهنعقزنارلا ةعردولا )بد 2 نبارك هنا للذي تاكت وعم ند !ن كوني ينالاةاح وبا

 هربجلل بسك لائيللو اغلا يراضالا هامل نرشه نركب مهب راوبىيربو ثيدشاماد

 رج حباد نتالايعر ل يطهر هرعت مزنه يدي كاز دس ل

 ل سناحتا 8 دين برشميو نزلا: بح ىكر ىارلل ةثم ن كالا دبع نجلا دبع
 0 بي دال نسانمللا بليل كسب للفلل: مس نابل هنبنلا هده ماللا منشني رانا للاهل فان ورقي
 ا ةمبلاب همسللألا بجرلل كنيس نجار يعن ساو اسيلا «.ندللاي وشلل و جليا نم هنيق

 فاول نازي عازب ملهم يمال دلل تبلل فج مش ل
 جاور بل تعا اما ةنعاقدب الضأمإرع ملي.اسد داوسيداوو هرج ملل دارفي مانا

 هر مدون نسف همز اذ املا كو)ا هكدا مهريعم ير ىطلار ابل دبع ث.كرأبلا
 تيك اع ممسدازيرطر دس ةرسبلاب مائق مزي) نمهتيرق الجش رطبا نمملاعلاب
 / 00 دو تابو هش اداكوا مسيار كانت سفتع تتيكأس ث ثرحو انيطوسأو دارس مدقق ٠

 0 يلا جزله ورطزحا ةككسللا ءايلاث :ىكلا لأ نلالا ادع هاوضي وسلا دج
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 يرسل كرجل ندم 1 هس بجنيذع كلل لجو يقر ديلا هيتلاو
 | ناو كربلا ) اك هنهسيدد يالا نيسلل رب رييجضنفلاوإ كلل عار اع ثدح هج نيش هلا انلاركاو

 | اا العال وز لإ لارا اوان دست حاولا لانس سمر

 قول داتضنا#) هاردش سو باكا ذهدرجثدحم هنعيوول لجيل عدتيا ولاه زجر مشلا
 ٌعناؤرج ديدان ئفم من ازد رة ىلالإطراملا هلابملا مل تي نسي نا اوزما

 لرد انان هيب وكما نالانعت عوك مهتم نخل ىذنم تيفو مدارلا و
 لب سدرك ات نعال 3:ابعاب د هعتنت نانا
 ظ نكد اننورس» لا ىويولا خلي ضل قي ناكالا تحيل نةطساب دي هل تناووهتس ةسجيإب ل

 | وعمل نانرلابعزب مص عرسللا)و قرع رول نسلم بلم مسارعلأ عم نللالا مامر دههتلا
 | 0 لت الات دنت هس تحم جرير قا ىلا زل مادالا يدج
 ا يي .اهنيلا نمىرءاقب يرن ارو در هجعاطجو
 هس نب نسل بلغ نظاديىي ل اسادلا ماحر ىتومنب لج هنا يدرج الا تاور نب ومش
 ابا تسل تم ادعملا رسامه انهن يالا جنيزم زها ظذااإل عن ليعداك

 6 لاس: خيناث اهلا دعس: للا فأني لبعمدلا بعيب وهن لهغس ىرالا

 ا ل يعم

 ظ ةيعمنلإب هلم عمتك سلا زبن علا هرب يرعب أ 5 مساوئ اهلا لعن كيالببعن نتلابع

 ْ نفاس اس رع املا نمو خرم :تارازاه ماهل ين اشلا ثيرالابهن

 لكلا نلبس الاب قوشاملا ىلا عزرا م
 ظ ك6 رفا يارب لسد و نار اجزم يزور نون وكنا الهدا

 ظ ادا ىشملانبكلاهيزطاحنبهسوي نيرا لءاحيربرم نير هبلة ع ير ناو أم

 نونا ركب اقامه لجملاوبثبداحل عنجد قرخ أديب كس ير أضالابوإ لإ
 سلا ازيسلابو هيلع هما ليعربالوسر تب ةيطاد ل ةشلا قه ميلاهزشؤر لالامت هلمإلا طلو

 9 الزعل بنل زها كضلكذلع هدا بنهج كي نال ةيولحلا ةدالابنمؤهنال
 >نبهلنأ دعب بطلا رهاط لا نيرو م اهلا نيكيدلا عسل نموهم ابابا انه

 لم قلاولج هاك اساور ناك مما نيالا هلا بطي بلع برغر

 يتلا و تاكد لجدول هر داير ا ادم
 0 ومنزل هوس رطك سانام
 ك0 ادا تكمريسإ هب دبع نيزك بيش ير ىهغس نا نعام
 ادروباس اقاورشلا بيتس نينعسوب !ايباو دادخسب يراضنأللا ملا واو جاها اليم

 فبل ينل مدبانادر تاك عا ولي وع درس طب
 00 هذه نلالرمب ذيل الاب جاهد ال ءاكفدم عجاهتس ناش



 م ديكر اديع نينيع:ر نهلجر يعم نارهعوبإ تلال عم تلا ره تيررعلاو باير هلا رهو
 اقمدللا مهرج! بوقعيز دج غالادوس نإ نعايدردازرم نكسوري اقل د دالإلانهاطتاحيإنإب
 يكن ملتشمب نب نحو يزدرملا نسلم رإ نيسإلا ككل اصير جلو فاران فارك
 نرفجتك كس نبدأجو ا وطتلاماصعت لهشمسالبعولإ ار يهزم اه نير جل برج ز مجرب هنعييود

 0 !يلاني ننال تدر طي ةمومس هزل هيلا زحو اذ اهزظؤر .اهلازن يزاملا نانا بلاط.

 نيرهيكوبإ انيومىهغملا ةرحلإ,قايللاو مااا اه تذإو وعاش هب ندا ليتل ا
 الاي ين أهلا ىلا! اند رمان عطلا) ارجع دهني نافارا نب عيا ْ

 ال: ةازلا .ةعرطم نس هنا طم ضد وبا هل نيبو هيلا نزعلاب ينأهللاي بارصلا املاودج عر ناز
 ؛ةربناد ةبرقنم يزررلا ين اهلا رضوي فا نب !نبٍل جوجل ههداىزأد نم هننإلاة هنا نظايرورم

 ,ةيذنيره وبلا ةعزر ول ةىراهلا بدولا لبا ثيل ن لح مجوإو جعل اههربا نرجع

 ه يلام يحس

 متأهرولا صفا نكس ةملظع ندب هود دال س هتس براني ءاضا بزل بالي عي سان
 للا” خشيم نايل يلا رجر سلال طل غو ا نب كلا. بهنس لع نازل ةلج ْ

 ل .الك عرف فلما رطل نو مزشابربلإلا
 ساد جافاطب نشعر اوسلو هفوذ تارا ها تشد ىانلا اجد طهتنكو >*

 لير اهل مكن از لن يكول نب ىده يوجب ةتعيذمالج دال قم بلطلإ كقوله
 يما نب طعن لهم بلاطادا اء معودادؤب جررفتم عرب لكاس به نسال هقنإ مال ضد |

 مال سوال ةىدلام م جريب سدال بدع ةنجيا ل ظ
 تقم نجلا نجاه نس عع ملص 7-00 متلابادرصب ثرح هلا ه١ نبويراملا عم

 ل تاون 3 ديلا رس هتعمتك هدالالل اوضة *

 8 كك كام سصهزدعةممد ناز ظداحا خاصا ضن انس ألا كاللدبعن , مسلادإ نب نيسللا ٠

 ىثلإىلهر ناس زيد ناب كرر ناوهالا كرما البد لدرملاونل لد ماشلا يصمد دؤ>دقامإلا .
 0 معلا سيشلاو دال قاساعلا عك الفن اس ريوس انيس هةع.تنكو ل هتيل نسر اووقأ عم

 لاب ير ارب لانا طمةر اوال ليد ميز نم هذال هيما زه نزلااهزشؤو ٠
 يا 27 ارح اكيد الان مرج أد نم جيزحةدحلا ,ايلايثاساباه ظ
 نلاو مده نأ 3١ نطدم حج ل يضداّسملا يهم ساد وحلا : نمر صك ار رو املتفلل مامالا نا ادار ظ

 معاج 5 ,ا5 دحسلا هيدا لمع له نم ثمر اديس لجن ردا مزار واج نسم 1 ماهااهردمةلصأو ٠

 داون نيبال منع ىسفطوبإ هنعقدل يرركل عنب سمعني جارك نع كورجنب دع بادكانس
 نعنع دادؤب هتننن تاسيس رهماجر حمانا نبرهل نزهه عببلا هبا بع نيزيملا بع

 شن ناكاهابحلإل قي درع ماد اهم رللا تسوي نبل هتابحا صنع ير أهيل يعجل مدايلل معجب يداب لاهل يزيولا
 رز مجد درك فنا سر هدو باكل كلذ كور سساحارهو 35 باككأ|لب ترحم هبال هلع كش ل
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 | 0ك مهما ضال عطمإ لطم هسا دماز ناسا أح دخلنا د عكار يكننهطوب ىلع
 نزعز ياولد هسلجر برشا احتار تا جذي
 امانا رهاز ان كريب نب ثدنحر هن ماه نجدد لا دسعترب معن ناوعورجدإن يراشدالا
 فوك زار ماعم ان ول جز انهإل سدح ا ولع لإ رانج حج جا
 ْ نري ل بوعيمل بعل وريد طع مر شمل اباو ناك سلا قاد سويط عم خياشلل بت
 0 زيكا بريش ست زف را ما ىباسنيور اعصلا هدا بسننب ىبرم نيلهرإملااو
 نزولا ناب ١ نر طعشلا اك نام نب لرعس نيك عاباد اضب يزإ شا ىخن لع

 ايزل نيطعتمو اطر نيكينلا والهلع ت از قح هن ازيك هيلع تاؤد هكدا
 د كم رع نكمل ة يوان ادعاه هتف اج تاخد 0 و
 | ذك ال حاد ىدحلاتلا ةيانجول ةس ذر فور باسل تعجر ئهعاس توضم

 / ارامل بتي نوبو نيليلامب تبانمم تضيدزجزلعلس ىزنم يطفو عباد لإ هتان
 / ائزروع عتيد قر قسملا لاح نيرجتراحوإ هنعائرد دن مهرإ نبل مز كير: هلال ها نم
 0 | ا بالامس ةيرحت هر ان لهن زمعن ,لهل نبيع نسل واو ورمل ةيحزت

 ه4 نهدابع ن مم ههلابعيدلا نع ترمز ةريملا سجل )كج داك ةنيوصلار ا كنس ناكدذ اسمر
 ١ هاري ردباشس خيصلا و عرم نيرههيوس ينإد قرط سلمان نيكل نس ثمره يللا

 ٍ نبين شير اخما ألا ناليع عر برمثنب سلا طيبرنيازساجئرردلل باهفلابعان,
 يابعد نب بطال زعير سلب ربك يرعب هنعا جدد مرعب زجيؤبلا
 راه كافادالام نهال مع . ةموضل )ال وءاها نب ىداقلا هناسورمم يارس نس اق زمو ىرع

 ْ ”ماسإلا ب لانه هما زعل يويدلا قبرها نزعل دعنا نب بالنا نروفمحللا نمو يما تو

 ايلاو نلعب قون ةيالل قوداهلا وهتك لو هليعمسا ليصل لور كسلا ياحي ناصفلا هوم

 ا كيت لم اعنا اها ا نو كلا

 طوكسم ماسي عيان اسال لال وغلا بدال كن نوت بدتطوامن
 وه! قالخإلز يي :.دادرد لو ددالا نار شيل هازل ساداو باتو نيد ةيدمأد
 بحت , منيطاللا بحد اكةنأا و ىايدالل نال م وللا قورصت اىورللو

 فرااضو نب دك 5 إو يداوم نرنم عشر ل عمو كلذ دم عم مخ ارع را عرش

 ييادبعنب نع نبانففا وجل ابا مون مهن يزل عيري بيدا ة داخل
 لزيز نزور كسلا نهال بوني قود راس فات كراش ارم اعني

 نزعل دبهرجولإ هدم ععأ# نجر يونس طخ يريه نب سوك ١و دال نسف نوع هك اها

 ظ م ةيزج نب تار نطنلا يو لانيداهاؤنسلا ياسا ايلا اهنا يا ريع يره

 هزل وملابس رطل يلو ارا اهلاوي ابي ادلا ثيدح بحاصل رول

 وهمي دهن قاف يفرزها نة داما. هلا: اهل نيم اناا هبنهانرم
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 006 همئارإ ل عجرلاو ةياعهل' عرمؤدني_ءهلالالكور كوش ريد بداالذ اضمن اكو نفل اعنا
 0 ,ايلازغ ضرانلا يدلل باور ىفدووم هس ناب تامر سس مام هتسزوصؤ دارغم ةحداو تاكو

 اسد نما كوالا ةيوعم نب دار مش هدا دبر ناكةيجلادانضلا هزخخ ساكو

 ينل ةره . ماوه ةرعم ثيراولا ةتجو .قيازل ازعهلا زوي هنالازعر اهلا هلام نك وعلا عازل

 قنضاردركلا زج بع ناودحسب مهرب وكلا تم ةدلادبعزع كوري عراه مي هلا *

 رسب كنال اداب اد نلاعصلا نأ نيرمجر ير أجلا جحا نبدهك نين ن يوك نهدكور دال وم

 1 مب تاب هك اجلا م ناي يسع نب نيتجرب مزممنحا عابر ازبإا كبرشنب ديعر ينال

 1 نإ ذ جك زعلان مَسال ن يسب الأ زر نس عمجو سبيلا تاون دلا ؤ تن كا دنس فج نم

 ري. هزداهزايغلال جي ميلا نهع شرها يلط الاد ممالكتنورع نإ نإذ ايعجتنكما لوين أك
 نكاح اد هدايا زجتللل وتنال ناكس ثيداححاوورب كيرا مؤ ناعكا٠ نس
 الهام ناكذج امل زجر اهلا ليما نر نسي: ل ما ط ودا ف زفعلا دوا د فإن! بحاص كا ذ بيزو هيلع

 دعس ن ودل سعير جارككجاو ماانقتس لاوث يي زيوؤم يعم قاله نب ضارب نع ىوزيتدالا
 ار ىلا هذ نيرة رصف لالا دهن عسير للا مهرب عحد انجل نس هلصانمرأهلا

 هنن جوة اكرم ايرار نيه نب ضحي اواكزلا سل نمل يزجلا رم لعد هع
 يامل عرابس ندر دنا :ناولس نجا طعرناو منا ةسيلرالا ىداهجؤ تامر تسود نيرظوب) قهاقلا

 ركون هنع يورد يرحل نإ: نمير كرملش يل نع ثرحا لها بوه دانت نسئيال يبل كنس ناك

 0 الحلا ًادوةر هلا لازس نا نوكمراهاغن قادراقلاهنثرهو هيينلا مهرب نرم بلاط وإوزائبلا نب
 دو خنب دروس .وضمول منامك سنيز ير نايل + هلا هنزل هزني

 0 ميلاد ,اهلا هس قرأ قيافلا ثيداحا هنن تمم جفا )نفللان نا هدلا رعى سسسنرلا نهيررب ناهراه

 ويل نار 2 لاا كوزير نادرا هامل ةيسسل | هذه ثانللا هزل فو نارا امس ةروسكلا
 ك5 رزخره نيقراور هنيدلا تبدهلا قدا تب ايمنالنةعرأدابم نزإلا ةرديلتو ثنيشل طهقبتلا
 كينؤولإ اسوورجال ذه ناهسؤلا ١ ينزل + هنسئ الدو نيترو ايل تم نيك هالته
 قرارا بمنع ددص قراها سنجر نمل ادبعنن ىك تم اياد ايدل س هيو رز دال نيد
 ناو نمار زا دعم ىلا ياسا يسار ناوكدب دش لام هتننيف : يذاع اه

 رهاجهنعف لج" هزاج هنعردانتب يلزحبإ تب تاأد ةرعيجك مسبب د ع
 0 لاهو ىزبرافلا ع م4 هس بج 20 هتدالر تناهينارغاد مارد

 اكرإبلا 21101 ةيؤدنمرأملا نلوم ةهالن1هزئقرنالال
 داير الو نيل ةيمزت نسةنسلطمزيوطلا بحا وان هجو نا سل غنا ىزم.ًافار سابا
 ليو يزاشلاهمراس ا ليعبر بعأل عر يدع مالا نميكتسا لعالم

 كورت زك ة دارو هنا ور منو لابن علا بع نعمل ابا, ىدازئارهطب نجي
 !ا.اهرشيلاببعكمإد نؤمن ر طه ساحاول ل دابلدطو روز تدرب / - ةسؤي نوط
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 ١ يدب نا ما زجيركرمل هلا يعول عهب هتفداقودصؤاصوع + ىلا صال هز دأه نب

 ظ وستن مشالةر بنلي قمل وعشان اغا هدد

 ا | انين مداربعرط ماوهر ذأتملا ةببشا هت هالرود ةهلالانلو ,ألا ىذاشاةسلالفا ه

 :,ن اياب رشاوبا هنع يمد رلارعس نررتنعاجدي دازومل هانم كدا قل أد
 | / قزتبويدلالجا ره حازب ةطوفملا ايلا اهزشنؤر نافل نيب الاوم نلاقي يئارانلا 0

 دريإاسلا باتنلالاب, وما هيدا همجمىفد اللا بهم لعاب كاوررنعس دالي نم ةييزو شالا
 0 الان نالؤ هنينضيو شا هتحل لها نم ناكر بدإ) ناردد ب اكبحاص نر الا هرإ نب 0

 ١ 1 لبعر نارالاجإلا هرم نينمرمل ةرنا زم هزل هنر تافالامب اا انا
 أ تلاد نب تهكر هينا نهي ىفشل اللام نإ! هلا د كارادلابجكذ ةامزلاخناليو
 اناا ومدي نإ هللد م4 7ةنس هيي اكمال اقنب !نمدلاوبا قلن كنا ارامل
 | اليا رب رعنحمانسوم سؤتاز عبدا يعرج اى را زعم هيبه ىنادأداط لآ
 | .يرقاوإ هحدرم كاذبا ظنا ناكر جل اهرشمد ن:لاملا برجع دره

 | اهلا 2 اوال هدج الان يزرافا ىنازملا يزرع 8
000000000000000 
 | جا زاير نيسلل عب سمكن عير يورع راو موقد دايعركوؤي رض حرةَتنِهن

 0 كافل مةتم بلت عزع ىىراني نزار نم كزدأنلا سل وشب زور تادبع رماح
 ظ دي نموها كراع رغب نهتتبدعوب) نعيد زعم ىحين كك 5
 ظ لا دتدم نام نيؤشلا يزر هلام تمسي نب
 0 دغفلا ننيزحلا بعد جرير سلا نرع ن )عن يسملا!|رثسيلط ب حاص عسسدل نيني وزو

 | سايل داب هرغع كارلا «'ئودد ىلا رجلي نيحميرمت طعحجوا هنع
 | كاد بإلل هلا نحيل هزار ةككملا:الامنلالاهرجب ءاهلاوض ياهل زاهر ةطنخ م

 ظ الايد الا نالا يان هايس ثيل نزلا دعت لولا سالانجؤبك ةلكعد

 ظ 0 هنس ميس ةعاجد ظفا طرأ حره نمعرجا )و ماسالا نهنلا نب لهجكي ومس
 0م ري نطل ايا ةيكسرملكو ديدادكمالإ كو ايبا اقتلوا ١
 وراها هلام لال الئاتسر نس دجسماب اسلام لنمو نيحر أدل ةينها نه نؤللاا هدأ

 لنج رهلات انغنم ناكتارهإما نم يدعي اهل ,دمدطعن لهم جنز لييىمتسولإ نس نازه

 ةباجاردع دمي نتاظناظوتحلا كراع سطوع رازعافلا نعود >  نعيدرناو
 فم نبك ترللنم ةرهل ملال زه ولأن يللاهزحلخر روكا ملا تلالاهرس افون يأفلا ح

 ضو دا ةهمس فلك اها كك الن مزج غ.1[ماحماملصا ةذيرل لان
 هلصاعادلا ىز دل يركسلاىدراهلل خورتصا نب تالا ندري ناهس بون زيسشو ج

 نك و مالكأا هلعريردم ىلا! صاقلا فإن انتا داما ناكزدل دالي نم رتل لك و هر نضام



 تكي ااه نم ةيزلا زد كم ناكؤاجإملا ليحل دايت اب لص ره 7نىسجوبرموبا هيل ٠

 نيس: تامر نجاه ار#نيددلا ب هاني نعاهددوفأدنب ميرنا ةبود فار سأياجلانب مدأ

 انيحدورا#ر 0 نعاني لهثككجلاو ناتبامو
 0 0 م رس ةنس نيزوج و لا مسرح لعب لاح ههنانبعةنعىرر اهنزعو مسا

 قيزم يف عدنا هلا هز كالا ب:دزلا هز يال اهددجو تلالرج ةحيلا الا

 يلع كوي لزب تدل هنا دبع نب دن نيولاصنب تسمين نا لس: هل ةدجربلان مسن اببصا
 0-0 نفك 1 كر لاعلات موا ةنستما.ناهطسوولاو
 الا ريك ه قالا م م هئاكدو: ندا يصور حن دعس ع ميس نازياهاذإه

 0 اا رم عزاهإل ةشئاوزه رونا «زعلذواهجزم نم هاني

 لاوكسا ديلا بف مال عوسفشلوبإ هّيشلا
 اهل هنعافرب ملك كبس بج يرتد ثري +: دع دوف رحل بوتس
 علاجا كابا ل نب سحب نجر ولاد يدا بظلم تبان نب ردع نيرجإركوا

 نال ايلا كار مجرما زعج نارهاو لنركوتو ورلادال» برسل ةناركم ىرتشمين اهكادبالتبرح
 ل .ارئبجرمووإل نا ةهرسوأ .داحلاصاقردص داك هنعاتنتك ظل د كرؤسوفدو
 نيب رع وشلا اهلإع ةريثلا ىؤهلااقشالنم ةنصلا كاتلكاراطط مهيلانإبلل ههرمثذلاد
 ه هيلا نيش مسا ةنسجبلقنلا ب عمريذ تاهو فرضلاو يرسو يفق م الس
 ل زينل كارال) مي نم ةبنسلا نه ننزل | هزحا خر نايف الا ناب حولا ؛ارلاةمىسككل
 قير برتسينةكور كار هله نم كاري نير ىلا هيجي ةعامبكيشلا قهرا اصيإ ىروحانلا
 كايوغم هل لاس دابا هانم ينير نازل باهولا نبه بمس نب ,زيجكولإ نعود جلا

 رس مهل نسب عماجب نب للإسم انيس هنعدتكا دارج ناره نم اميعتا ذات دلؤيكت ظ

 نفط نبل ميل ةينسلا هزه دارلا.ىلاولاا هزم بر نفل نم ةيلا الل نجود هلا تهد يور ؤحاذلا

 .ةالة للابن, نادل يي يوبعوسرإا ةبنلا روبى ممر ناوحاهلا كلذ لي نالاديد
 تاق ةرزعلا رار اكرترره نن. كفر ص كيد "كامرا هنا نم ة ةنحاعلا عا اءايرضب نيو ابحر

 ه ةيلاوزحدالاهزشؤر عال نيتناملل كالا لا رض يأ اتا اظحل اهيا وشم نم وعد سا
 2 2و اا دانا هانم رادانلا ؛ دا تالارادأ »ثا نيش نلعب نشط عإا ديل ملارهد اسأل

 ”دتاد رحل مإو لاوس تب نيل ريزدعجو ناجع زمعج رن هعزع كودي احلا نلؤلا ةيأب
 ُ تاون ةبتلزمدزلا هزل ذبمإ ديال نارا ناخذ اهلا ةماثقلاد

 عاب ثرحوداب ع كس قابص|ره ىاجذ املا نوعا نب , مهربإ خرب هجرك بل انهم لا دهم يرق نم

 00 عرب دسار زارا تاز نإ نيرجلا وعس
 دايلاو تلال يدري ونملا هيلا الو. اهلا نين دال قطع ىحين نين هجر ىلا كلا“
 000 هارب عني رهخن ننشد نراهن ناقح تل ا

 و



 روك هيلعمرلا ليوا عمر ١ ئ؟ويلح ثلارردعس يؤرعاب ميكن بيلو

 00 نيركانب رهنع 1

 ا نكس ةيجلا نبدا بوش نرسان ه
 ا اوبن. شنعاملا يار أحبت نس هييرت يل ةيضلا انه نان اهني نم
 نايل بمزعسي ىلإ نع ثرحراوأ جو برع ممر اجي هانم ماس هن ماهو راي ئسنولا

 1 ا
 للرادود سؤمنانوتماك مرد لالط هاب دجالنغإد ىندرل يرازعلا هجولل نغني
 ايداع 0 ا ا ديلا

 نيه رسلم برايي رخ شد هديعإل ةبنلا نه .انلاهزحلاو نين ابن تعزم ةليملا
 مهلاو نيمحإل عدلا سيلا بلا ,عوبملاهرصم نماجتحادا عامل آداب كنزي ةلجم ابا
 بخ بانر اد بشد زطسوع دوار المنا

 تجر لإ نيرا ايلا نك ةجلا نزلا ني ىن امينا عينعب يتلا هنعيتور مرو ةنسداجشؤ م
 كيلي: لابن كولد نيس ولا لقربمجزموعم اد اهيل يلا اذه دؤملا اهني نفالاه لوب
 أف هيايرغلا بربك مابفلانةهرإ هسا ينل ناهز لا حرم ةئيماشللا هايل نم يل
 مايوكا لولا هى متعناتهاذ هنااا نان هيبرحنم اجرح رهاشلا 0

 0ع دا ناوردش 0 ا ا
 بيمابع كلاما مدا هرعجاطباعمدلا بتلااز ايدو
 7 5 يرجي عسا حلاصاةردص سا خب ناكل نزح النحل ياريم زل نالئغبرب

 !مزلزنكتول ع بقط تبة نبل بدجاكوإ نعبد ادع مهرانعابا

 ل .ةنسبااوش خي تخاجو مس وال ةنس موا ذب هةدالو تكونت اككا رييصللن نهج

 يك 6بلاميؤلاهلنارزبلناره كندا هيل نبرهكر نالعمتفلاوباو
 ار نسل الطيبه زجل رهن يعور يفد ههارب ع هيككياىداجلا ناطس يدمر كبي
 يب نب ن البت اقعد فض ل كيبل" يعاب دجلا كيادنم يود هيد
 “اغيل ,نع ىدر اللا هلا ربعن ن املس يجري ىلإ مزال نمو بهرحب ابي ادد يهب بةنس نمش
 لل نال زعل ونس ملأ نم هقز ةيالولا اد رفا جايا نس هنع يرد يتلا

 ةةامأ راعبرم دعم اجلا اج ارابيا فءجتس را هاا
 مما اهلا باو املا تيوحن اهل ونس اهولدك لكان! همر طنا منع يلوا

 3 ناعماوزسةيؤور نزلا هزلذريزختفلاهرجب ةحيتلا و نفلالارود ةرحوملا 0
 البو يرن شيب مهرب نب لطول نسق هل قراها هكا يلا نازل
 الورد رضع الاف هرندعالا اشد ناملس نع كوني ناسصأ ]ها نم

 0ع ثرحر يباله نؤكد عنب مهر! نين غن هلل ديعرؤباى هادو رحل ةنساُذ

 ينبح
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 0 هيلا تلال وتل لعل هبل هلا اللا ريد زرع اطل هزل ذر زهجلا نذل كيال هتف ناك
 د4 جرا ها نبع جرب جل نعاكرر. رمل )ها نموا ىزفل بون دلني جن يعمستلاوإ

 5 مة ايلقد نب ةيهملا نال مك ىئانهلااللإو نينا بابل ندد
 اياب للبي ريتطربا بسلا ندير ونملا تابع سلاح ةعرتلا الا اهزهاؤرتبننت !انبغ
 جوه كد مارر دال دعم وصامل ةنه يورخن ليدعأن ىبعنرعىور يرجلا

 :نهمادولاوباو اياددبلب مزاحوبا ةنعشهرح ىرج ا شيلا خوصلا كراس ن هللا ديعيم ىكي

 كداب مجد نب قع نير شبل هيمو دعس نيريمإب مهلا نيعننب لهل نب رطقت ما مالا دعت

 مفواطلا رغب هند نك اوحرشلاو زب هيرستي نثاياولا جل

 ايمراطللا للاياشنما ىلا هلا أدالدو هني اه ناعبرا هس دودجتو قون ,و يرمي ث الحنا هل

 لب معا هدتيد مالا عن, ناعما دبعبربل قنا جوت لمسون)ةسإو معا هسنإو جدلا ةلودلا

 رماد عبركزغرلا عادا مزاج نيس هنم تمس يئأسرصال نثر هدا ديعا أو فا هام
 3 ديلا ا لاو يعلم عونا يف 5 كاملا نإ 5 هنسععمهنم علوا ل نفاه الل ظن يل ضال

 ليزا هيج سنه نب توه ةنسيجزم لعيجرهوناسقلا هيشفا عزم نوما اهل قولا

 8 غال اند ناهي نعاولا فنانا وى هيلعمدا طصؤلالهاومر وم ااناشي يف
 ىلع يره[ لزب برا دوس نعود و زهر مااا ع

 الالب ةيمدالب رالي دسباب لسودليعمدلا ةلمصمدل كوممألا :ديح دلل ناكو نانعت ل هاذ

 لم نابل كر لامعه لما كيو دهلا نع هيلعمدلا طعدما وم هلانمزع
 ناجل ديلا وامر ىقلت موباىلا ادادلا كافل فدا رب تاو نانشر تاب! ىهيعمساع

 طر ةلخن 0 ةاسربعجين كنب ببصن تان امم جرب رم طب ناعم

 ةسيرجر ةسام#نب انرمابمأ ةيفحترم لطب واعد قراها الذ سكر شم ةرعاس ب منإلاب

 00 ينط محل ن جهر !<وهديعمدلا طل نع يدر ةيطح نماع نع نيديبع

 0 ف نديرو وكلا ايل ايار نلبي مهر مني بزملادب هاهي طنب سالب بيجي
 3 ئشلاطر ثيرعل نورت كعمل بيبح نبا(: جنم لجسرهر ثيل هيلا نه هلم .اًنلا |اهزسا

 ممر ثيطيرد نلض وهو ثعلل ةبتملا نه هئلشلل اللا هزحاذر جراسا ءاديا نكير ةيهلانيزلاوتب

 انا س:رب ا >رح رهو سمن ةدلهان باع ريلالمو عقتغت ةطيرمر ثيجرسعؤ بيج إله

 يراه بيصوهر : نبيع مايؤ بج نإ نمو هعنسجنا لن هيعم السقا :

 0 0 نولبما ماو هر معلا ةيشللا هله الا وسعي جيرلز حا ءايلا خردل ناحل لكي اىركشلا

 ثياب و»باطهذ نوزع اذ دكني بيل ندعم ندهن ك خر بيجانإلذ اكن

 وسعر ماهر الا هر نئاجو نإ( نا تمسش نم دا نزح نفد نب ىوعنب عر عامتعد

 دولا جمالا ءدمل ناكر مهباداعر لتس هورصولا 'ممارلب لس قرأ شي نب نعس نبةريعنب

 7 ةرعر بأ نإلادرعن يزاد عب شلال نإ ةليارغذ ا.ه يارالةاهجط نبط



 ١ قت هب اككتنر دج امو مللي ٍكاداشي اسمان ايرزملا ناذاس:نيطعمبا دنا مرلادجان
 ابنا هم بد نين نمار هدي هبل رن عينه ير هيلا تكو ةمريؤ ن كامل هيلا دن يملا كاذم
 / كلي وس ههلنو عيل ر عز عز امل داليا كالو انحر أد انع تنوع انككذ امك
 | ذايب ب اسؤش باو جالسا ٍهسالع طخ تككماهلا جزحنعييلا ا قناإو» جوعا رمتودا اخ

 رغدان ررلا يزل ليسوا وعزت مستقل نب نسف طعيرد مدت عدنس اعلا يوفر اقوي دبجرب
 اني ىلا و هنند بشار تالا دال بلطؤز اسد ناسا لابد رف تير ايات, ن طاطا لها نم
 ةلياودها نكي نع لا نعيرمتإ ةاة دنا تارا بلطؤ سانلاهبلاطجورسعاا هقيطرام
 لل نوجا )نفل ولى آد انه تالا نم نس طلخهن ل دوم زحاذ هرم تكور كاذ قيمكرآشس نص ورصع
 00 و راو يعم يارس ردع
 .ناجلهنعه تاكو كاران مضلاوبإ هع هدرز هو ىف ةهرحر لمع لع نسال مس تلق

 كولا مالا ديعل نيد روب ياللا طساورون د8 هنس دال داق هناددر سابإك هنس هن دا تاك ه
 كلا ىأسد نبيك نب دهجيكلوهر هيلا تشل دارجاز محم ماو بدال غيل شما ع دحوم بلاها
 لرب هنعائود راك ىلا اه نوما به. عاجمب هعركشو عة بلاط مانم يملا
 عا هاو علا لل هيا لل عجم تحس ا هرذعر يملا رام مرمى اارطلا هيب نيرو
 الفرا لررهربالغلل ةبشلاثه ممل ءابلا هزل ونلامالادب دشن هجلارجلاخبييالَعلا
 اه بر مالنا يزل فلن لا> نامت ليد همن ولالا د يرملا

 ”نيرمغن هبال نباريدانب ثنا حوهو هسا بالغير ةرعملاب م نينذلا نسال هلا رج وهى عا مضا
 ْ سباع ىرر نبل ٠هانموالةلا طشب ن ذاعمن مدلادس هيلا بتنا ىرش ناهد نباالاون
 ظ وجا هنيلوبا هاو اغصان ابلاغ ناكر ابحب ماحد لا حسصئما ناهس ن ماشه هنع كرد

 ظ
 ا

 ير ةارل ءاوهر بالغلا سلب ديإلذلا بالغ نبدا حبر ةيوعم ن لنفنلا ن نسعبر لصفلا
 هبا كور دارؤي) هانم الخلا هيساوبإو ناهد ن هللا ن بيح ريع ةذب ادا نب سوات ثيرالور الح

 باشا ىلا ربعي رجلر يرعوط سن مهرإد يالا لإن ككل اببععي رج لتر تلا باع

 .مصانل برب أد للا تيدر ويت انرافؤعجب خان عر ن ىلا تازفا عبازش اهرملا نرخ دارخسبا

 نش بحاصال ودب نط تاه يريم لطم اهكتيوكابل كيرلا ناطل لإ مهنماثبش قيد هسا لانه
 ظ الجل الاجر وتاب يجن ته خل ذانشا كرز تزل ل كللاش يد امال كلنا قش أد

 ادا ناكل! ماذاو هلاعأل باجي نع اهناوهالاوطساىووفضبلا انه هالو هبال هنا هتسا

 زل نسما ب اكوغس نزح عايكتإ هيل صج وح ملا لذ هني طخ هنوشبر هتذع
 نوجا ناس اذ ل هنو تامل مدن ماد عموأد ةشج ماد إو يلا نب ناك
 ناس ورجال هلا نانعلاءؤنهلا نالادب عيب لد ىوتهبلا ب ةبامث ألا نس لوااعيير مؤ تام
 لو ادوراه نيديزي دود هلا درادلإر يرسم نجلا دبجو ينزل د وادنون هرمي نعاس ثدحد
 نبلاء يزل تلاها بكور بج ن بوفسيم سول هنعرد دابر عددر برز



 هضاب كنج بسلا هزه اككااهزفذو متدكسالاه زيتا رادار امضي ىاجوخلا
 منبع احسن نعديرب رزه نايل نب ماسهرموضسموبا امل بتل 0

 "نوما بلوم نبق حاد ل زبع ني رذحتمهرل نعد يود عجم ل نما نرلاذاع
 ماجوغ وبان لاذ هنعىدراذا سانا نبا ناهكعاجو يزيل

 كي هتباملهانانازعلانأن

 0 اهزطؤرةكسلا ةيجلا دلو ال ىلا هدم يقاطع ترحل يميل نيد ناماسإا ا

 للطن كاهاسنب نسون موقعيوب | بيلتالاس رس هبحاس وت هد كتر زعل ةبشلا ذه كاكا

 كيال داجن تابرشرالا مشن ضمن لإ ضال نع يدي زوم سرها )ل نوع

 م ًالبوجروعالا ةبنلا انه الاهل زل هيلا. يلا ساو ثالث بوعد ا ب

 نيئريزفلو سعب هوب ديالا كوالا بان اره ناسيه هسة:

 لرب وجر هيلا سمس ندماحر ناردا ىلا يبع نيا نيكن ب لمنع كدر لصالا كى ه) هلو دادخب] ها

 كلا نري يشبرم سبا نصت نعود مزه رانا يرسلا برو دنع ناهس
 ناك وهلا ر راف نيب دج جلاب هاو منك ةنس تاس هنن ناجو يموت رن نب د جمني نجلا دبع
 لن دج نار ىلا زبن جه نسل دلو ىد لا ريع يزعج نبت نيس انس يور إنو اقودص

 يداي 4نولا تسرع نارام كال سدوم اسلم

 ةدلاقرو علا اصيل مكب فيرد ملا واو ةباعترات عشهنم نآس
 1 ايالدلا قوس ف

 0 اول وطلع الر ةددس روس باية يدم لع: يور

 ل وب امن حوف وو ناظئاد فك ليزرمارخزب هيلا جر يوداو عبرا مالسلا بعز سمشلا

 0 فانا اداره هيلا هزلاؤودالادب يزلا يهل دنا ضي يرن برعبا
 لانسان ردانب نسل رع ورب ييزؤعلا يررطل دبوس ح نب نهج ليحل رياح! هيما كير ىمشلاو
 0 ةيل ءاطلااهزحل ير ىلولاى هينا ىلا مي وهلا هرج يردملا ماحب هذا رباب عيد
 نون نطل انتصب مان داضم انمارواسمللا تاج نم وهو قسد هلجؤهلل ةبشلا كم

 كرلمعرلا ني يجكو) هنعىدب نرالالل حاب ماّسهنع ىرريأطبزك يزعل وشمل ةناوعإب
 ه الجين لولب هشد ناك زاب نيل كلا ىككبنزعلاب وه هيجل نخل منج ىلا بمال
 أ دا تادصلا تسون ازنلاة)زيوسرلا ثاعايب رثبيرطا ين كويلو بهنلل نيدشس ناككا

 اكان اطمزكازكم ذا" فراج وتسي يرمز هما دينها د ل بشع ثارت
 0 تنال نتبع مللانه عير نيا غب داخل فلاب هللا عربخلا بأي ت ت ااواضللاب انكي

 لالا يره لماما جرت مداد دوما دابهنم ناوكمالذلاب تديرحلا ربل
 , ابشن لبو واد دس تنحل انده اهو قنا درلإو ثأيي كلل نوهرمجلا هنع يور نّسْميلا ف

 طال م هلال ذل نجر. لش نين اكيخ مل يردها يزلاغاهدإن

 نيودإلا مشان مهرادل بس نبل هحإو اسوا لس فإني ىئىبو ىلا هما دببعننب, لحام

 وتنازل معو ناب نيني يار خد داير سسكلوإ هتعدجدد يدم اه
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 قولي هاو كلا سنع يود رتل روسنع كيده, نكس نائل هوه وزو ثوبوهنانحتب
 لنج ليزر تعيس وحي كسنبا لإ رب وجزحاوهراعيداتشف اداكُو ةنس ناو شالة ن | وهو ع

 ا هيلا ليع نب , للا + اسس نب وسإلا هنعيدبرمت نإ هداريع عايد يزل لطينحن

 قالا دل نب ن اهلا أ هند >وباو بوم ككاو ناسوبا هنعىودليز نير اج اسس نا نع ىودب
 اهلي نيش اطعزع يدب اربح ترك مار نب مكر هتعيدم حاير لان اطع نعقدي
 يرمبدشسيوقلادزموإ ةاعلانجو يري نا هتبارر ىن كافكا اهل لوصا قارا س
 قفاز هجوأضبإ ىإعص قمل قابإب هنعاهور بلطملا ربع: ةزرججئو نعياح ريح نيناك
 الجل نبيها هخرح يرد نمو جرب عفأنف يبجي ديس نع ىردرب ةذيككإهل نم هلا
 نكس باجر ىارلل ةلس نيلي منع يرد لتواش نكس ناكيزشلا قارا يسم نب هدا دبع

 قوارب ئيدي زهاب ىلا: نيخعلا بابغته بولا ينالاناح وإلا نما عني ساونا
 | ١ مل مزاج طرا هن ةطوتنلا ابل نوكبو ةلغللل اىالرسكو دولا ءاهإ
 2 2( محلا لام ةءاجانم جرتامس نع دعس يرتنرم يهد نا ديع

 يراوماسما يارا آل ٍتاكد اكو. زهلا تاهت نيس نب دارس نب ماحرب هددا نبع نب

 زال وتعبوربترولا بيعي يع جعجع باهل جند لضفلابا مع

 00 ريب مونوبا هلو م 01ةنسمرطإؤ فقدم المالو مشد أ انإ هنعايدد مزنعد يرأع
 عمم مولا كرداونا بو تارلاوناس زحل ج ثيرذل سامو نص كن دفن اكو :لبؤعلا

 1 وو د! نالت, ثدداه) ماو مايليبعر فخ
 ىلا بع عبرت حاطب كارذمو ناس نم وحلص يوندأ بوتس نو ملنيريع نونا دبع
 ينيب, يزاد زجل بلا هنع يردمتنيلجو نأكل مهراإ نرعوتمسلو

 - ىلإ مزحكو اك اما/ةنس ةزالائداجذ اخد لكافتس هود مت دالر تاكو تانعنل ا زعاعلا

 لاسم بع نصاب رميا ملاربعد تضر هيل عيد قييزهامغ بدعي نب ملفا

 همدان شل ل يوان تنس ةداعيداو عسس هنس كاصمؤ تاواصيا ىزغتاةتعجمد

 اكتب ازطمبع افرع يربط برخودجلاكأا محام يرمي ارجغلا يدي زعل سف

 ةضرمعو) اهزهلا وتو اللا ورح هن كو ع عاةنس هنم تعمبو بانا ةنس مرطلابغب وحلول هت دالو
 0 هيك تاكا يب لم ؟نييعز
 كاءاظد قير مطب لمع باو هتعايزؤد محد عىموإص بدكير اىاىزجارهلبرب ليدل

 نيالا والت ا اكونلانبديزلل ضم نونا انامل هداهبرلواهيرشع
 ةواودرموسالا لعن ىودلط تدل هنعيل يد قنلل نيل نرواط بطلا نإ ةعاحنعشيرجو

 يرتد ةسيررصطساداعبتا مودا ة رجع كارم ب درععدم انا داولر انج جلا كيا نر
 اذهل سم تالين دنا هزيل ديكمذا امي -
 اك وكتاب كالا سا طل لوم سيينا بش راش

 5 دس

 اسس فد اد



 لباب +ل امال سل مالالجينلاعيزدادزب يوحد باهنادبهي جام نؤل
 دن خعرب زعم منجم نارها نيا مدل دعته: اشلا نحل دع يهاب ارخيم نارا

 نيكيإؤما دادجلل موال و بلا كوب كدر فا جدنا نع ناجل ل تاكو يراسل قابلا بعت دج
 جالا داحس هناك ناجي نفل نم عامم هطخبو تاكو يراك بات بكب نالبع
 يابه اب تنلىلاتم 5ارمزع هنا .ىاقربدصم نونا ليزيد وانا عانس عار يروملا هن

 ةجايابت لالا روسس طلو داعموب تسر مولا لوؤ نصب ادصييدانبنم جزعم مسالا

 قيمت عنب ليسوا هةعنإو اياها يوحي ةنسئازنم تن طنا وامن لا

 ل 20 ناك رمح! صاختج دابا هيعبنرا عم ةلؤب عج مزحاداعساو مك رس

 مسرع هزم لشؤ هد داو كباوطسإوب لال طغرب نغشلا دبمجوبا هنع ليكن كدالولا تسود نب

 ناورنننلا ىو ندمت, سلو يوكو بردحس داب هدرحو ان مس ىلرالاو دان هت هوو

 الإ او ىرانلانطملانب نه ئضم بالظملابا ةانغس عمم ابل ا ا اة واه

 تايلع تزن مهةبلجو يرمل ا سين نر امه نب لجل ثايرلا ابا ةساربر ىيانلا 00 .هنلان نر ليم

 قا ىرسن نك اان عرض اوإو عرس سدس ناجح هكر ب نس .ةنسزلا عيبرشف ننال تاك

 اس ةحاهزعم يركسلا نشب نب ست لع نيس ٍ دانضبو سا نريهنب محرلا بهي بما مععم»

 نحاس هل ورجعو دادخب عم ىلا جاتضلا تف هخرش عيز هكر انفال تلا ر جنب يخي زيزلا دبع
 0 مالا لا زار نزل هكر ديلا ملا ني يدش ااا رداحسم از هنع بك[سعن اهيهليزحنم

 اثر ينيب ورجوباإ بتنلاوة هيت نمو وددذدنعلا ةبندا ةه د جلا اذل اهداف دانا هو

 نعمان كددرجب وكيرشنعكور تاذبطلا ب انكبحاص تارولا هدا بسعوتالا5 ىدوددنفلا

 > نبع ةنلا نع م م لاهو ةلملا اللوفر لا نوكمر هيجان رغب لرش حا "نفلانب

 0 ”نوعنع ثرح لان نغنإإب نوي رنا ايدنؤلا هلدا نعي بر عوصنسن نايس

 0 د ةنكمو ةلا ياني يرمعلا هيد تقوىاسلاو داصلان هنركت هنفناوك خطار وس نيل
 رداع ل يح برن نسف يشإل دبل مارهر رفا هبشلا نهتم هزاز كداهلا عام نزلا
 د فلا ةاملانبحلاب يراك ىرجلا ءاكوبا يانلامنإ مودا[ ولا بمل يرسم زب ىزي ليلعب
 يريم نالادةعاجإعاد ىلا نمنولبب موز يشل له ميلا هزحا قر نزلا نوكسيو هلا نيعلا
 نالاوواش نبهرامالس نب سس نب وس ننعم تييش : نب ةفطجر سرد نت

 15 0 بح مغ ه د سن .ةالسنب هرم نبذ نبلاء عينحنب هن مقار نلمس

 زر نبديج نب ذرعا نخب ودل موب راكد باشا يريفل بابل رورجلال اد ةيزختيدسا

 يجعر مطعم لو ند نم ضب يام ليز نبروس نب رندا هنصن زم هلعاصم بيطاتو سب ببان

 هنزديرهي عاب مهي م ١ ناككاخ ةرره 111

 4 "00 واس ونزل نيه نزلا نهد يسم تون مزعل ىف داصلا)

 أيامها نيرو! طك نعل ,نلا رضع نارٍ عرق ندعم ن هنسدملاد



 اكن كال مهر بيجر لذ ةناككر كلا هزم نطبوهوشنعلل تلا ةنح هشاثلل اندلاهزعلخد نمل
 0000 ا

 باو نص لا النمأ» ناو هزه و رفعفب بتل اراذفلا بيلا ماهبز دو مومن ومن ىساوجوبا

 ا ا و
 اس ةرتكةعاجو ناماخب من و ةلسنإإو ديننا .داهلاو ةعيش نب هللا دعب دعس

 نيكل كولا كنيس خجلطسلا سأل نيم ها يرتعلإ وعلان بيوتدير

 ل يل نجلادبعنإ كالاج عل الق اءباكر دعس نيلي دبكد ىزتزرلا دمتي كبارنجلعزع
 يزولادبعتمعل ريان ويسر سلو هوبا رطل نسل نبدا ح نب لمكان تارا
 فرن جومن ىدعت تلر دؤسإو نب هنلا ديبعلا ١ عة اراجتفاويوم نبل ىدعتم امو

 اك نال نيزهتر نهر كيلاني ريع هما ب شيباونم قاتلا اناىهج ذ دارج نفل
 قلبهم هذ تناكم قرد ناو يد نم ازكم ناكأر .ابممرات بأ كبحا صر اجيد توما ارو 53

 | تايم كىهلسادل عباس ندنأهو سن ع ثرح حتت يهد نير
 0 دمار احيا م كراج ان اككيرإص ني نعي ديغدر ماد مايطب#أن نباادهعنب نان

 للراس وماهر ايل هنا نارام ع تكر ديإلالجرانةتادرصجإل يكف عاج نارهلا
 مام باع شي اما عا ندا نوب اديس انجاب طع بربع

 ينالعادع دك ,دهاردىبار قذر تلاطنا قع للا نيعبنب مج رولإو ىف نسال متنا دبتنب
 يايا هعجاير يريغتلا راهب ى- ةستءام منعم ياريم سن طعن نحس هاطوبا
 ا اينلاوز وسو ورحلة بنا# ده ؛الاهزلاطو نيش ننعم ةلجزفملا ايلا اديك ماو

 3 زهد ن اكو ينل يمه حلم: ةرللا نيزيك نمل ودا اسرلا#بج اشطنالأا» ايري ومسللو لاروع حن

 3 نك يبه مم مزمن ايا جمع الئ ى[كل اجا اودي ا 7

 ناككهىدسيرضلانإ نبدإ عاب وشايلان ب بوغجينمهداقعأدإو ه اظذاطلوشنتلا سعب

 00 نب هدلانيبع ١اياو هأبا ممعاعصاي ا

 جنا ىهسج نب دعكاسدا رسام رت عر لدول يار غبر نضام هرلا اد

 اا الع نع هيأ كقرم عمامة يالا هيلا نضر ةالسلا لج دارس باج غانم ا
 لن مج عبالا ثالثهنس تامر إلال8ةئ ةرعفلا ىذ ةرع فيت ورتم هت مالو تن اكيوغاسلا

 ابل هرتالغإإ ةبنال نه فالحب ةطوفس, اياه خيش! لاا او ولا نيكو جلا ناو

 نفل نيلن نمشي نرهطر هرتز املا بتنلارو بالغت اللاتي هن اهو 00

يرجي لال درمان لدتا عراف تاككت ربه هوت هيلا ناك طولا, تمورملا
 طابو 

 335 نيل بطر جيالعإلا اهداعم نسف لغز وجلبا لجعج تملا تحدت موال

مهدنس تع عنج بل طيف ن وعلا ربع
 0 ' خانماب بدانج هندل تاكو لؤ

 مزال كاةريوودلجنغل :بنلا نسنزلا مزاد لالا أو نزلا نيكي جلاجلا



 ى خلاه شاد. بتلازم دنا هزلؤر مزلانوكير هيجل ضيؤلشلا دبع, ىصعم هدد كلب
 لج دايز اعلا مهر نب نامه داك راو يرفع سفلهرب نيج هنهايكور ةماسا نبدا ةراسأيإ نعام
 يزل اطل سلب :لضتلازاجدإد قشوبلا يجز ن املس نبرهمهنه يرد تلا كالا عن ليكن
 اعالوب نسايم مرد قدا ككل دبع نرد هجم فافعل اركز هلو ىداهلإ وضم توه نه كورد

 ى كم مالا يلا دف تدر «رنجحى قلل عن عمير وها ني صحم نارا, هن
 هوما غوراعما مدلل قاب ل5 ما كارل ملوهو ملغ هلا ذه ميلا هزحل فم تميل ملا
 - نهم! عزحا رمل لالا هزل خر نيج نيزحلا نير كيلا ةكب همام ناك مراو داواو دتخما

 درع وب ثايع نيركبيإنع رح دازئج) ها نيل نبا تودي ييوطغلا وين ا ىموم نإ بل ةيشللا
 د نين ولا كرب ةعينص ادب هب لان نطق سسفلاوبالا ةدر اطل دؤنع ني عما دبع

 يروا. ىلا اش ماقام مايه دولا ةبشلا نعمل اهزلاذو مالها .
 نب ليزوع دلال صااونلاج ةءالا جهدا نب كلا «نيرألا>-نرمالطنب بزعزب ليزر وس نامهو تار عجو ناعم
 يبن سماد مااحل اونباج مخلج3اةو كاذوطم بابلل برجل ال يحاو دش شهلا ىساوفلاحو بيوع

 0 ناخب ممزلل شا ةماؤإلا الازرار ملا يوكو نيازي يلا ملا و نولا أب برع
 ال دارين لهم يلكنب ديار ابعلابا يشل جر ىشلا انما نبنلا ب ةشللا ره كالجنؤو
 نه حمم عدت امري ماطإل اني نم هتحمترجر جلا صن هللا نمل لانا باككبحاص رولا

 نفوس اناللما عيبا دول سكر ررعزلا؟نددلإلابعانملا نكومالا
 اج ارا نواة ىوب اشي نك سلو لطم نم بدال 1 هيفا: لاتط زيتاخ كل
 نوب ومنو كا جدال عنق موهجو ةرثك ماو قرشلا ن.نجرالر القنا ى هتاعاممو وباسم
 ايري ورا قاف ارباع وشلاو هنايريزجكنايد .. ظهنال» همالظر هوو بوب ةسمبجو
 نارا لاكي نيل اعل عشب ير نايهنر نيم نبى هنع يرد ىو هج نزيععاو مهلا
 0 دنيؤلا باب كادي كذوب [ى نكد الا آس نال اذ يرون ماكل نععأ نيرهت بسلا ذه روهش و ىانلا
 © لؤيهد مالا سلا نم مالاجزل خر نهال ه سوي ددشلا انؤدلا يلا ىؤلا ضن جالا نؤللا
 ايران نافذا كلي ملان عدن نحاس جاتا ف احر يطرجلا دك نمو انسانا
 لهيب هلا دمهم يقدد جاهد تيري ناب باش هنأ نيكس انقلاب : عرب ناجل كالو
 م خر املا نيل نيكي ةطملالالا وشل فر زجل نفل كبيس رعن رم كهل
 كارا جل نما اسوا ناك." ناجع يت نم هزت جو تسود اإل ةبشلا له سجنا مق نمةطوقلا
 ”قنشارداالا ب دالاع بدال لوما نو نيران ضيا يار ل تال نيم هلله هت ايلات اكأيتم
 مير جيك نم ثيدطل مس لوما هذي ناكان ل ظفحن ميلع در بالا ةزياليلع ذل تاكد

 انشا ىلا نتي جيرو نم هنيئا ريش هاز له ب با هونج حاقب
 هل هلال سمار ادري ناو نازنلا ندانلاذد كمون ىلا. ناقل
 حلمنا قل كهل ذ راسل نمزج نلا حرمها درج نكي ىدؤسحبايتتسولا

 هلا



 انو نسور. نان ب بدن ةكدم ةنيوككإ ما نموا هل ىسإل )نطل ني عند اليبوبا
 يس نارللما والبحر نجا هنعكرد ناعدحت دن نيه كدر قصب )ه نمل نامطنلا

 3 يريرمجرر امر دعاس تان نعائبد لجوال نانلا كادسع: ري جماعجاوؤكرقناك

 #00 ايات يحن نمل عنب نع كال عوار ةناوجوااد

 يضرها ملال يدلل عدلا: يداها ركوب ]اذ مانجر املظعال ندوب
 مان ملل بالازم اغيل, عبلع ديا هني الي ش نانطت:نمالةزحب امتع
 خي نع ,دج نرد كيو هش ثالاخاراوؤخ نجو 9اس عجم يازبانسرأبالالو عسانلا هن

 الق زجل نبوي ةدنص نعي نلاساواببعنب دع وجلب ىضمدلطو هعيجتاو 0
 و 000 ءاعلإو ةبانو سلمنا ايلا يوكسوةلمللا

 يحن مؤلم نبؤ مدنين درج ىننإهن ىهفنع يدب ةبعتام داراؤلفلا كيسمن,

 نداربعج نفع وهذا نسلم نور ديذ يطعم اجالار حر سور جيلا باكي
 يكرداععربلال مجورمم عاد ورع نحا مسد كن ليندا ةنجبالا دارزبةحأن

 ا رعزالو بدون أون دير يره رص ؤجاق دعس نسله جن بكي يجو ممزفدجب قتلا

 لك ؤظفادس )سام زنلادبع عال اودزين ثيل منع كرد دوال داتا يزن
 اك ل ناويه دج مس نبدي ودرع كدر لي انها تن اهو هك بضل بيل ناككسا اوبر

 نهارا هزل فار ذيهلا يل كيور نضل رادنطو نيل باب نبتعد نرسم تزل عبر :
 هلكراطبتلا ثراظؤج ىرةناكب مربع. كبن نم ن للم نيدافهوهو لفعل ةبضاا

 ل ةمج نيران تانخ شير واو هز اجب ب اجيد هل الس اىاش هزل ميلاد طلب

 مثلا يسر عنب [كل لونج حرمنا هبه نال دور رةيعارةيلوعاجدب
 فارع 3 وو ووو + دوو واي

 .[كهعبب كسا وسو وون ةنسورب يو تضف ةداجدنعدد م
 "الإ ةنلام ماللاهزلذي, تدر ابل نركممانلاأر ةييلان نها يو نا لوش كاب 0

 يان ؤلس ب هويبر ةانبع دكا ؤ بيجحنرل لة ن كسلا هاراز ن بةوير نمر هيوكملا نمنتجرهم
 ل يكوإو هحير اهبدنلا نتةيرج ني ىبعد نيون به نبطساق نو فعن نعبر ذبدإل ةنوكملا نب

 نم يرعجديب جات اع الب جدا ناحل ةيداجحلل ضيع زر وعئابعيو
 |. الا ةماعلا ايار تكلا مالا ىةهق اديان نونا لاو نيا باب ه

 ياما تل بمليزلا نيطعبدجابدخ يطالب وهو نوبلغيإل بشلل ذه

 هاي وانس.وساب ديدين ميسوم
 لولا هيل تلالاح سمن الار دارك يلا جلا مال 5

 ناار انقل يذتنم ناطلدل راجي هعانس خازن ةمعبدا عرج لله ديميرتنمةييرقجو ناطلعإل

 يداوم, اطل يره ةلهوعر ذا زبي نس يزياراكنب يعدم ير يبل: راد نافل



 ى انكي نويل نيل كبر طل اطلإو نيا باب مس 4 نسق رش ابر هنن ن اكو يوعبلالهعز مدا دبع |

 يسئل حجر ني طفلا ل ةبشلا نه ءاهلا هزار نيتطقب ابحت نم ةلجؤتنملاءايلا نوكسدداناسكو
 ل هجرك اطعب يزن نإ بوس منعم لتي درب رماه ينال زيظلا ٠١
 تار وينكا لاو رغد مر نطتلايرتاب نيج اد عيجاباضدل '

 .9ا ظدداكبالا جناب اير دلل نص تير ساكسي |

 خر يا نايا رعد عج اون كاجو باب لمشلا ةنيخاب سوبا
 النيطمأ نسمي مصلا خوصل نسل عر نيخإو قيوصلاب ابره نسلزب لاو رجرطللا يكن ماه

 كوبا عمدا هناببعنيرهاط بطلا هز ةعاهريوسلا فموي نب ةزتخ شار ألا
 لضم رجارب دلة, اجييا ثلا ددحيإ ابيب دحام زكر احول هنعاممإل
 ييرتعلا دهن لاو ركلنقو:وبسملا عريرممان ب نيكل ةراصيا يونبلالةرقر ىدردلا ربل نر كرجل تيرم
 راكي د6 ليلا جيدا )هيعمل نارناعيدزلاوع كاان يح يعباثبح
 ا"زماوزج ثرحيةودطسا جزين عمرت دكر دعباو ثيل زحيرملا وابدا

 دالخب م دعو انرصلا نع ةبوصوملا يدزالاظنافيلاوبا هيانيرح صل نع ترم ع ,نزحانلاونيلكلا

 ياكل دال ذه نع تكل نمار! شا نانا فلنا ارو
 لاما ةدخج سينام هيدر نإ نعرط ظل مهرإ نب قعتأننسس ثرح هنا انصيا
 عبر دادخيلهل عاش نعو هنيل> نع ها ناكم هيورسنإإبا ةويجذي يرن قول استار

 نقيب فالئبماحاب عرس نيرابلاإ نيميوبرطخلا جلوب زو أ .مهدع امس يع طتجر هطتج اي لوصا
 هنالك طعن تيبطتبلإ بمر .ارداموار اعبي لا مرضا و ما//ة نس بحر ناداججيذيتو
 بالو منيل ل !راعر» ما بيعي انامل هلا دخب ىلا ةفالخخا" ةنمؤ تاما طلعإ اونا

 يي اع وك ع ع

 هدي ل !مععرو 00 يرطدبن ب[ تيل, لجانب

 يري قيل كوبر بلا دين نجس بالضرور هدا دبعرب 2من سول نع
 5ع نابعتجرمانمؤيرطخلا تاكل تيران نبل ههت يلمح لكب باو رس ب« ةنس لل وش نمنينيسرنضجخد
 ننكر قير جاو رع نمل يهز اول هنعجور رج نرد رع ترحيل
 0 ندا و هلأ بةلام زها ىذا نيا طّعلا رجا رحؤعب ترا زهرع هنه تكامل

 هاوس باتا ىبلاف وكلن ناليع بوو الزورق لذوى نامل هينا زم

 رده واهنيؤمزلا زلنا عش نم نو نيوعميناورم هنع نود ىلا نع يرر لاهل ناسا
 كئاخب عيبا ول كناليعرست ىىستل مالطا زازعبةيميراسل نتا ل
 طن لكان وشن يرغب هن طحن خؤ و ردرعأ ناو ةفركإ) ها داع نميهبرن اكيدوعس

 تيل لوب ل5 هنالاندو باطل ردن نب ليما ع هيلعطيجو ةيامر يدحارا ةيام يابس

+0 



 وها قد تيار نكلاهرنجوا كت ذه يرد قب تدمر اراد ةيرتعد فديشعملا
 عيا لو اطيل نم يدرب يراهلإ يدينا نكمنينسون يدون احربل ان. اذي تيا
 انمإإ نا أد تازوادبكتب هجر كوبا هلبا هع ىورىسوإوطلا بلاعنإ دماج لنا ن

 ةشلاا ذه للا هنشؤر نيس ابان, نم ةلجوخلل الإ نيتملا دام اواني هنن يري اذا ى
 اربعت يلاربع نونا م مهسمجأإا نارداوولا.يغلل عاج و مادطلا هند لكوب اناره
 ليس تان اهلا ا تاكدنال ف يلحؤ أ نس يراضعلا ن ايلس
 كددمال ىترللا دج ليال بعد فرحا قفا ندد يريبدازلإ عنب كلدأ ديبعب لل ةيوعمؤ
 يفشل اعترض دان راهرعت ره ما عنيده ناجل فال ىلع هدلاربعرجاوبا نع
 هياعدةكو نم ناككرب ضلال كل سس ني حلا ميل كوز هتدمن بابا |.فلل ماض هباد
 | دعب مام ةنسنم لاوشبو تاير امباجرابهاذ بلحنم هجنيمبر احر لعبتي
 :نطمانم نم كرب الاب رم ةرلأددا يعدي سجن ,ىعنب لمخزن ملا زب نين نإ
 ناب نالس نيد, لاما ندر إلا هدانا ورع نار داعصلا ن«نل سماد بوصل وعني ربت
 تاير يؤ ىفدرون اون ةنس مرا تاورالط اد ةش تاكو 1ك سطر كوبا نأكىرزال

 نحيا رجلا ثكا داس دك فرمان دروب لدا سخرصن يرن ساري دن, يطارد
 نايل عمدا الارسنال لكدر اإل ةييرعلا مخ ديلا عاص اساس نال
 6”ةواكي بلا لاك مهرإ ندمت هل نعالار ا ينيباملازع نجا

 سلا الاباء ساب وبر نان كلذ هنم ةعامج 0
 لحد

 نامإيواش نمير اعل رنا م .زطنب مهرإ نب نيس رض جوشلا باو دارغم كلك عرس س همس ندا

 زاك اطال نمسا, دل :ءابمإ أبل ا بطول ننسحالضاذابرذعناكو

 مادبا فلا نسوونني خبل دبع بات ياذا لعد ذانلالحلب ةيطاد يداوم رهط سهل غاب
 ظ دالاس اضم نزلو مه نحتعم يوه جدو النرد 0

 0س( بيج نأمل ندوراشنال نعل عمرهو ضن هدا ذح اعز ير ةلوزنلا
| 

 عبولع هرعنبة له نشراحبب جيل راجي نب بنمعل صلالة مإ 01

 ياعيد دز ايس ذهل نير نتالهلا بكتب ن

 جر لحر نسما نو طلسلا ب نما الابل لد سالا ماوه يزنضنلال شام لا
 ماجا اد دعم ران نه ةوبرد «ةينم يزلزل زلال, بيتل اندست ةعنب

 ظ بنوا دام ايس يهبط يسجل نه 0

 / ووين: ريىهنملا» ضيقتعلل هبا وه تابهلانيدانهلا ني ١

 تا بلعب ملم لكانكماهلإ بن درر. 0
 ظ كيابل سابع اب عميد بهز قارب جر دس نب ندير نع ثوحدذيإناقا

 ظ مالنا ابس جرئ يدجا تفك نب دعبل يمرر داس نمش ندا 501



 ديول هل رم زكاظنا داك نمويالابجيلا بس ؤا تلقا يما نان
 ةقررلال ل عطنب ناو ولج هيلع نت كك الكبت وشل نم دعس اظن الطبري نامه ديك
 رز ههلار بعيش! يال ومجلا يعاب جرس ابل اباو كرف ععا برنعياإ عيس هعامس اهلا
 نهر نحارب و كك وعر زج نضل وبح بلاده نزلا عبو هن ع مراسل يو

 ا
 اور ىكدبح وسلا ناشف عنب ىبع ماثسه نب مهرإلم هد كرب هلاب مهدعا مطلع دعاس ناس
 تلقون ما حوالات رن كسلا زعيم نيد معلا لي عني زعل دبع حبب ديوس هسلإ نع فوري قشم دزه
 ,ننب درعسنم هدم ةنا عن |.نكك جزحأو هّيؤلل تبهذ قاد ماشه نهر ثرعال عزب ين
 55 نفخ اثم يرق نىك بذوغ نإنعو ةالس لإن وزعت داحل زا ذا هند ترف نزعل
 تاروث بل نوعزع ثيلزع ليحماز هله ان هلأ 4 كلت نع نعرعس نب ثيل ثيدحنم هنن أ
 دري قس دعاة ناكز انمى, ىجارجم بانكرهر جدل لم لهنا اسلقرت ثيداحا هبات
 ي ةنيبعنب نديسر عا نهم دنع يور مزيد ملا ربع تنم قرتو سيزلا نب ةورعو بيسلل نب كيس
 0 ولام عدنس تادلسب يف هيرش بيش ذل نوديدعن وجب هتنر تالا نينا كو ىحب مام هدب
 «سزتبرعو ناسعلل بنل نه نزللا هزل خو نفاللاهر وامل دسمان ارض زها يلازم

 © بسلا كر هل ناا نم لئلا فرصلا ني لرحنب ناسع تمرح بتسؤض نشر ادا اف تع
 هازل هناا بجنن ودا ٍمريْؤَم يذل ة للفحل بوشسوه ننيطتن ان نم ةطونلا ابلاو ةطزفملا
 ال جنش ةكللا ملصمملا لو عميئارم لو حللادر هفسم جرعات مهول نا هوبا عسا
 يزز مهران نعلن مهرانخاوبا ةيندلا هذه ىهزملا ةككذلا )تجسس ناكر ةضفا لَ هطهازع

 لج رأشم يدان نيمارلا نع كوري ىدارتبلا,ٍبحلا هلل ف حز ميلاربع ندا فس نر س نب يغير
 نبنجرارم'ناءسوباو ثيديط قريد نحال تب ناو ناسازع شرحت سم طعن برع ثلا
 لع دور, ةنيرلا لها نم يراضلال ةؤسمزحا ضع لع لبو دا حنبهدل نيعمن بنجر ربعنب ناس
 قلصاع كسير ىفنطزمم ناكوا م٠ ةنس لّئر يرحل هنس تاارسردانب هددا ليع هنعاهدد نس نب
 ملة ددأنإلازم تاب قناو ماوجالاو اجلا نم تالا نل حام كرت هلْ اوه يذلا هبد
 م هل زان ققلا ىلا يملا باب هيلز يسب ير ؤنحنبدجأ كالا
 دجنمهرإةشلا لهروملاو 1 ةنفازم ني ابانمزعنم ةيهم.اءاعزلجر هيجل نيثلا
 0 الملا ةنر نجلا يلا بوكر نيا مغب لا جشلا يزيل ايرعزب الام كدي تلا
 فمر نمموا دواس ليجد عزا فرس يرذ سيري رف ور نادشنعإلا ةبنملا ره نونلاهزحاخبد
 يا: ىساكلقنعرالا ءاح نبل يمل نع يوري نارذنعلا وكنب امن ةيوجحزب ف لخزب نسال
 هر ةيإورلا كتل زنرمج: عانس دعاجتبكايم ةداجول هيو مب تءامر داق هنعاتبك ىياددألا

 0 ةبنلل له ةلمللادلاهزلذر نزل ةككسلا يدا هرجس نيج ارث كيلاني ديلا



 قطبروزلو ثزيدبحب رمد يكل سلا جبر لد دعنا طيرعم لذ
 ايزل تي نةلح مزج نبط ذالب ناز يهل رمي دادعر دار اسيرهان نب نامه ىلع
 نيش نهكيردأ دبع وجا سيرحل عسأ دب نن اككرمبر سنر دانب ليك انلاماداللا.بلو تنين دخلو هيا نس ةعاو

 نمل نوبه نعيرر حاول يداك رد هه نب ةنجرإا سدير نملان كالا منع يوجبيرزلا مارب
 اير يزل: بيج ةدرس الأدهم ايناللا هنغرر در فيرا ريغ عسر قالا قبس هَتم نب
 ةريرملاب دإعلا سمن ويلا ن اهعنب نهلادبع ناسا نازس نب نسله نع ىرد هنيبعنب نيفسنع

 كمون ممادبعو ةبتيف نإهنعايدر فلا ديع نرد مليان دير نعني ريب نيبعنرع

0 

 | نع نوجا هزهيدد نإرطلا دامبرنع 0 حش الئ هدا عنب شايع ن للعم

 ناي مشلادإ هنعيور يرغلا هرم دمتنرب مدا نبه ع يدب وعلا رق, هل وجو يزال كهملاربع
 مزلزل يملا دا بدمع يدي يزئايزدلا معنا نب ىعتإو هناركدر قئارطلا بيوبإ نينو

 مارا عج اولى هزمت دب هنس عبس نإ كرجل رطل رجل ن ن املس ملا ىإ) هنع
 عزل نازل نبنيسللو نانا اعد الفصلا ىرسلا لا نييك عروب

 هديل هلم ة)لا نيس نثذو ةيجلاىيعلا تنين نوسلاو نينا باد نيالا هتركك ه

 ”يمجا/زوملا اوس نمل نال :وزن دام ناسع تيعانار مثلا تلزيذإ ترعى ن اشعل هنا
 نوع تب بيز دال تنل ةيراموهتم ت اكفنا ناو اوشا ان نيرمذسلل ادا رارملا امس ىزول اناس

 وبلا ناز, ةلغو تيب ظل وهو هنراحنبرامللا ءاموهرمانم ىيرض ارا طل وحيل حب ناجهماروزتل هج
 ١ لد فرامل معازخ هس يشب و ناس عاونم ن ذامانيااةنس بشان اسع حره ننام

 قداس هز ؟ةيواجناسهل بتنلاو هسا نيد ام 20 نبوهر ناسع مل يال نع

 لاه ضان كلاب, يضلل دج ىو ىئوسازيزعلابعتي دعب عجشسد/هأنم مهنا نيؤاضلا

 00 ا هني ليان عج نيكو وسسنر ويف يد تعم رين نمءالهلاث
 يتحد هس ةنحلأماياؤدارزجلل نرماللا هل جرم انللا اياب ناجل ايرانلالعا

 نصوم تيرا ظفحأن ادع عنيزحل ناكامر لاذ ةنس نيف نعل ببعد ديس تاج

 0 و م10 ةتس بجو ةزعزبلل دار وريربسوبإ تاهوسيد

 ماج اننابم ابعن ب ديوسر ازد نع ل هور رسل

 ا نا ذالك تاثر جام لارج كلب هزيمعب ادم

لجزع هاد زنا ره» .نايالا نا وهن ن اسع هيما لج ىلإ اوبتما ةذوكك يرسم نيني طب ةةياسلابإو
 

 ةفياطلا له تعزو نقتمو ليي . نابال كاورشتملا نرد ةليللب اهرنمنم ءاخحامو اهيررالاوهلوسدو

 قت تمسا نالت هاسون نر اكت اكقزيع ما ئيرملا داوبخلا نهرين: لح نزلا محا نالاةيلالي امنا

 اسما هما نا لعل ةفراسوم ناكل طلو ةسككنإ! ردا اليف زهن ةييكل)

 ّك عي نيرا نادجحن لكني سل باو لال: هلا زكا مهدي ذو اوم ناكلاازه هلا يردا

 هنأ نبةفطن مهرإقعافإاو نور طجب نسلم هامل ترحل علا هتكويرارسملالتد



 8 "نب شتر باهرلالبع عيدا ةزحاو ةثسلا اة هدجب تابعي وي سامه نس: تبل حلا هس تدمجو ل اذ من“

 ا و نوعا اهركسلاربعبنب لهب يسهل عميرفصالان اوك درا رحياجح سةر صك

 هيو اظفا كل زولتلا نب نيم نيسلل داو يروا ندا نبع نب ليجركأاو نازل نيله ب ليحل ازرع رشدحأ او

 ةتيلا يرموص هنيدم نهلحا لاب حكم مثل ىلا دللي نكمل اهو سبط لع نب نجار كوبا هته بارد
 اهني بوسى نس لاف علوم نع تالاس هنن ن اكو ونالؤتس خلل ذر كل نبوهجتمدنع هدم تحبو

 نقار ع نزع عراد ىدتإإ ذن مهرب رض يابا ةيئتلا هنع يدر تلفاعوم ام هنس لإ اوني

 0 يااا مالي سمك دولا داني لازفلا فاه: عيعلاعإالاقو هخبوشم مذا
 ةلادبحتبز رجلا درج يذاكر راينا طع تانامزل ورياح
 شيكو ناولس نيل اذ عريش ىضم ىلإ نعاكددد هل هد مخ يف نعىيري درججأوم ساير ةيجرت نم

 نالت هدر هاككما اب اقزعامل لاذ هيمو توغو كانناب تزعامبجا هين هرب تيل لاتلن
 يتاكد انما ارد هنلا له نزع هين يد هةيزعلاةزه ىلإ بوشب ةغاسلا ةعلجم الك

 مهي ضر قالا قرعافلاتبرتإلا رباعةن أعرب «يجزوابهرأزم تراني اطيح تيرخر

 ىرسداسلازخإل ةلياؤؤمدالا هةنع رح لوم نكسر سامو الضاحامادا تناكفزلإ) عا نب

 نوعحدلان ونا دبع نبنيسششيإ ن نسل لعوباو يدرك دزسلاو نف درب *عفسي رص نس ىيرثملا
 ةاكردانالض ناب ناكف أعز نرزغ سنا رمل نر وهغسو موضنل .يننماملاعرد هفيلحةزؤلا

 تيفال ميم هدو أسمر ثمرم عيرترعر عبس هليل جر تاو تالوعلا .ضاخأو هتفللاو امالع

 هلام هنككلا الإ زلاىا وب ىلا تاداسلا نس ردك عدم وم« سال الم
 0 يل نيكمر هارون ايزل نداكو العلام هدا جان جزعدنمل دالب نم زاب هد هنزغيلا ةبئملا له
 ابرز يزور انأعلا ةينللا ده زش !اهركؤ راتبك نيسان ةلجوتنللا ب 'دونؤه نزلا فو نمل

 لل رسنراطع دعس قار زال دعي وعم يدب نازل كك صنحيا نب حرموا برك
 نسإلب ده ونزل اذنه هنلادبعةنعائدد مرو ىد مشا وكبابلا مه درا نيعامهرإ فاد

 ا ا
 ممل دار ئيبلاومل نبدي نير عرتمحدإ هنع اجدد طجابلإر خير بعما نب كرما تلاد نع كرر سك
 0 يدا هدب نيالا نيا رانا وجب ندد واسد ناميؤا
 يراهن ةيزغم اميز: ىلبجن كك ةرامملا ةمدابزن جالا زوجي يلااذ درعا يك )فى حجز
 راكد نزلا نهال يرد ئجتددخب ارح اننلقو همام ارب اذنك دابقم
 داره دادجلإ بس يلهب ذخ رجب رعد رشا ارب يدنع تئلهم املا يرو م“
 هيلا هكسد انا كو نر نيبو يزال ن علا ننس نإ نبدب بني مقسرب نيالا دازد نس

 اج /تناطاير سجدت نك <تلال زا نال دؤملا ساو نيم اترك
 داير كليا هنع تنك مزاج هنزل بْلا نيسفل عرج نبل نمل ناعما“
 ه للا هشلا نه مالاهزفنب نرسكل :ددشمل تيولؤا .ايلاد يالا ةلوتلا يلا يي ولا يدوفنس



 نزلا هاج نيز و هوجان عاف شال ل عيرعيرت نم يراود تزعل هبل ةعنانلا اهزحهردارا نولكسو

 ؛تيرلزع دو دم زمر ناو نيو جيان لو نكد لنعمل مين 00000

 انيس انزل الاك.ىمإ كال دكا ب وو ينمحناه لاند
 ساطي دل اما دال هزلؤونزلا

 وسنطسوإ هنعيدد يرام هن لهل نورس نع يدر, فونيزلا لشن د غلبعممب هيل
 زو: نطنم كاملا .اطلا هزار لالا هروب ثول ير ءزا نكسر هرقل نينا تن ىلا
 يابس كس هزاز ها نم نال نزلا ماعز عيلان نايلس عيبللا لإن هكدا حو انس بيلا الب
 ومار سبب اهلا باك, نراجشمح لون اعل يالض أد اّرمض ناكر علب ةردد كرا )حاس
 واوا مب تاو را باقون ةرارنا نود لدا تزن
 ا يوحاص دو عللر يجن لس مراكب كز هزمب نيضس ىف نومقناو عون /ةنسس مزراوكبناك
 كرا هتاتحنم كانو لوتبلاب كلا بماجطتفلا دبعكسنم ..هنفل كاني جاززلا راحا) تععم

 لقيم ليج نولل زب نزل هينلا هذه هيض عاكرا نيد ارلا نيب تحدرإز سا ةنككلاءايلاو ةيهلل نول

 ياك ةنبلاعا نجر نس ديزل يتدرج هنا وؤزلاب نتابع مماريرجو ىرهزلا وعن نجلا
 "كيرماوبجملو هند ان املا هاذي لاما ةحلم.شبرت عجر نم ناكرئخب برقع |هزحا دع هيأ

 دش ةدل>ني لال تسطع ناكىر زعل ريرعنب بوقع» ن ثسودد يراضلالا داومنبدمس نبين تشن

 وا نملانعم
 راب هماديعتر نيام ددسن مهر نببونسب نعيد اهريزعلاب ثررعلاكرهنرلا جوع نب نيعلا دع
 5 نزلا باباي نزلا بن نول نبدي يكل بنس نرد دبع يرأ جلا )يعلي ليعمل بعو! هنع شدح 0

 هلا فهر وبث تلا ةذلايلل للا ةه ةحرشلا ةوتذلا ياللا هدو يهيج نيعلا ف فلا الاد ه
 يخل رساو يرملا ني دش نب دمار نابع هنهييور يذلا نجل ابسيبإ هيدر يور نلاريقوب

 سبر دامنيرحاو عفت عفمر هجر اح اونجلا بعصمن طعنعيدرازفلا

 تعاود نوملابلطيرع نكاد بهر لس نب ديس نب عمري دواسر دبعاب نجع يدب

 اهم اتيان يرانا بجسر عي نيني ساس او قري مارلا دالخن, نمل ابعنزب

 يا طع ني بولو تبرر وخال رن خا يوك وقم

 لبخال ل مخرج اولا نارج نبدهأزنب نهرا ىزارلا اديبإ نب نحل و

 00 كر يال عملا

 كورلا ما نمل نذل ىرمسلا اج ن.ةبر ديعركولاد هازل عسل ملاذه ي الاسد هيلا

 لهاسبلزل ناهر نير جنب نسلط, نبع نسف جني زحام نمر ىيدم» نب ا ل

 ينفخ بوما بعتني يكس لعج سلاما ديعال يوشلا ناهس :رللرب دعم نيوعتاءعدازذب

 قسط, زل نيد كنا! يراها سسعن لخكاباىتابزلا نيرهم» .جفضل هتاقنلا

 بدال تن 6 ةورص نان تكل ر دا باش هنعانتيكنضز مر اناني دككر بلاط كبو) هنع تكيف



 ناد نعوم سر راي ع مهنا جلاذإزلا نإ اونو والان ةياعجرإو نس ةنس دعب وفد
 اع ثدحي نقلا هناشم اج ١ ةسقههو تا دايزلا نيه تّمدو هب انكع ارجو انادي من ,

 0 حن دولا,ابلاهزا قراالاققد ةييلارؤلا مدي غلا اهنجو قيشس ا ضسرل ناو يملأ نبت

 ٍ هلع ههالصر قط ىرلا نامل عم للا هيلع مجوز ميو هسا الان ةحشلاة الغنم ةعاؤ

 ا ا ع

 مل لال هز طؤر ةدرشملا راو هيلدا نس درر شل نعل نطل رم ئيرب لامها نهج بالا
 نلعب ديكو باتل لهو لو جلسنا لوط سل اله بضفل نماطب وه سل بنل ةلا

 نيسللورلا سبعا ياو مبارادنن تبايالعلاابا عمم قمر ادعي ان نكس للصم دارذبإ هانم داع! لم غنإ

 0 ياام ةفطلاي جزا بحلب قدي ضجر ات هعاتلاو رول ّْ
 مملة ذالقيادزصالب خبرها بابا لب طش لادادغ_نزخلل ةبشلل نم حولها هز ِ
 اب نادل محلب عضل بل هبشب ناك ىلا ينل نمسا دبع دير ظ

 ةيط هيلو ااب هنتوا قه حلال احا ثيدذل مس تافلسيناكبالاو

 شالا طبل ةذر نيد نيله دمع ار عب نب ويك هلا دبعاب عج هبلعاو جار ثيدد

 هال يورمه:عالاددر هناا بالا خرشال اخبر ةءاجان سد مزيت يكس نزثج لما
 يف ا لل ماس نينا

 يع كرو هدرا نيل نمل جل مارلجك ءادبعي زم يسفر كمر ديس: برثك
 دبع كرابلل بلآ هرياو دانه قالا بعدا طوب هنا كر نصل ايلا دب هيجي كنباو نجلشلاب يقريسلا ها نبع

 0 منا ديه كايلي وباو نها يقرا ىأء داو كتب يدسلا باهل
 نامل ماتوا ن ارم« ىلا دمس ن رج لهو! ل مولاه وبل يمحو ضندبسلل

 5 كل تو نايس باتت ندزما اوس نرثكة حا جرتاوب زجل لعين دينو ار درع

 0 يلا وفن ايدل بوح ابو دعا نم ندمول؟ م هنس لال حب رش نتاوي دجشم

 يي يوناو لا ةبلل نحن ملا مزج راح دب ثا! ةليزفلا اياد لانل كم

 ناز ادد نبليترع درب نأ زا مهران مهلا دع نيت مزبلا هروام دالب قرارك اونا
 ناهلا اجيد هنعيرد بانكةنآهر هرمز نم نسائم ةيلإلا ناجل كس ثيداحاب دقرمب هنع تك
 0 ةرغيلا نب سنعلل شله ىازلا هرج راو يجلاننا عنب ى ذرعا ظفالا رداادعموب 4 مانكم
 ترانيم الو نمد لاينر لإ ددإ نع يدد )و هيرعمس طيصؤبل هنت ا ىدو بكه يراسشلا

 و ءد وكره نم ين حلا ىرزعلا نرتسدإزب سيخ نب مزاحن مخرب ض يود نب لهم مزاحنبدجل رونا وهو
 ّس 55 ,لئغفلا مضداج دل دعيت مداقنيىلعو ديبع ني لجب نع ثرحدنسللا عيجنم ايبا ايبا ع نم

 تمناجدوإو زكرذلا يدوي ةصيانسلدب ننركاوو نب هيدا دييعر ن جلاربعز

 رجا سعرا ليكتنب ةدامحدما نع كرب يدزعلا ثراننلا نير عبنلا نب سلفر مراح نمت تسوي بلك

 0 ةييل نيل تضب قزلا يدمج ةذ هسعبيل كلاس احيانا 5 نايزارلا ذاحوط نهرب هنعوددلل 4|



 مدلجملا

 يق ل نريزذلا بادب يركب اهم دنع نإ تلسةا>يلا نلبي عز رشد هنه يدر باسل اطع ن
 ني زودنا ةماعلا ارم يالا

 يرو مشد رواش يطا ناي ساكو حل اجا
 راو هديك ةجعجي رانيا ادددإلا ناعم" نر هد نيناحنر هعسوبباب

 نيكد مادا نعيرعوساللا ادابطهن سيسي مال ناسسرشاا نهراسد هذ برص حا
 ظ رو ودر اي وعاطسوجنب هل ناو دال احن يدب ريدا عمون وفسر نسلا

 ا نود كسا و و رطل

 مهرإ هلع ايد مرت لسن لي حجر دحر ىواركلا هنيلخت هذيلخزب ةدرهر ناكذ

 00 كال *ابوشل نإ ماحتر نسوي بوظسدلإ) هئباو 53 نايم

 لرؤلاعمو نرهجاعتل هنعجم علان طار ناطراف 0 ع

 00 نإعلا زن ايلا قارا نعل بأن ح
 مز [ةيجؤاةنانتؤا قنيزلا هلة لال نيم الاوان امدين نبكلاءن ةرظحتب
 يقسو ةدافدنعف ددوزب هزيه فإن عاكدرب اللا ورعوبإ امبلاب اشنالابم :وبّْملاو لادحنب

 هناا

 | ظ 0
 نجلا ربع هنغيونراالو ير مولا ننزىررشلانكاا مد نوعس نع يدر نمل! هانمتبا رص رمل
 يردد ماو, ناب ههنا ر بدلا[ نرمي كالو هنمز نإ«
 يجن ماد بالكرم ازبنستنإ حينا تالضمعلابتاَنشلن عزايم تايوتا, تايلر عوزعم
 يوك ابان جدو ثيل بدل جر ةساسلا نب واجةمامايإ نع يدر ةرمبلاطهانم ياهلا زب لسن
 اعطي اخ سمات هنحدلت لاسماحيإنإلاقنانالانتعنرمواد ةاحوبويراغلإ

 | كانٌكلالانلاد نائل باب لب نب ههلا دببعن يدل عير وإلا ةوزع نب )بنوا هسعند رجا 0

 ايما هابتنارا آعيوزنم هيزاورهنالطل ّبنلا ةهنؤلا اهزلذ نيحجلا الط نها

 قي زلال فم هلا نتعلم ذولا نخوشنع ثيل عم تيرم )كبل ةنلذلا 0
 قس نربي لا: عرا رم طباحتاؤ جد ذرانخلإ هبنلا ةهيزالا مم

 لان دبع لتراب نعيد هرق تام دناككا جيل تلاع وعن نإ ف ا|متزغكدر كنوانفلا
 0 زيها نيل نوكسر نحونملا للا هيل نيا من ضس اىرجبمس لولا ن 2

 نول يسطر يرعرتنحولإاممارأعبيرت مف يؤ هدر ورش زغب ة ةشلاقه.ارااهزحا خر

 انرمإرع نإ هنعاكرر طب هن ع كيرف دواجن نايل سطل فس نب لتنال يل نعيد
 تاه الامم لولا اغلا لاو نيل بابس موت ةنمزيصؤيتام يدا #نبدبعح
 زاب ايميل يزل ر وشمر نير دمتمإنلاولإ ةبشلا بم ىهشمل هل عوازل ل هاشللا نه

 هاجر و زعيتر ن تاهو نعل بهرت نإ اغلا نرغب نجلا ربع جدل نعيدز

 95يناير دبع: هبه متلو ىزلا همس نلعب تلاد بيلا بان نلغ رج

 تقاس فك هج اقم ا لا -



 8 200100 هريعسو هنم ميسدإا ف جزالاج للحد ثيرشلب ةمناككرال نمىدماعلارامع

 ةلواكنمت .نتلادبعر مال عدد النادي نب ىكيتاسا إو نوب نبى سعد ل نيفد نبديعو

 م طولا اعزب ههلا نعي ليكى اسما مالا بعون لاقم موف ..ةوضامب هتدالل تاكو

 د رار عر هيلا تنل دين ساوهي مهلا ةبتلا ذه مل هزاز زيكو ةلانلا فن ىتاعلا ثدح

 تندد ىلا اظن جرس نموه تلا نإ نس ناب اير وص علا ضم أما عم ناكوب انلإ أع

 كلوا ناز نشا نيرعاعن نير دوس نسجل هنماو قو اياركوب: هيحاصورعس

 وبدلا .حاظ زل ربل نحال الضمان ناك كسر يطب نر دولسسااو ْ
 نبك ني دهوذجإ لش طنب يعن داشل وكب عم ةيرعلا قود زج نيدو اها تيا

 داوفلانسايزنعم ينيزاوس عيال بكيل نس عجم تحمى ردك هنع نكامريع وق ائهلا ْ

 عيل تاربهتانددداسشس وم بوك ةنسزللا عيررمقةندإ دال تن كورك يشل اهلا نم هع تنكر
 0 ارجل ةتلا ذه نرحل تاي نب تلالاى إلا مهنيا الاد عبزملا باي ععرم نس وإلا

 ايزعليزم برص|و بك حْ ل اد ةناككمابعلاب تل اءاو هي اككنب لش عرمدلا منشن لش تلارهد

 ه ره وبلا هيلا كه ءاراهزل فو ةدحرلا ايلا ديل نزلادج فلا ئلاذلا مب ةبوماذاتيو بي

 ضير جي ااوكدإل هئيرتيللا ونيك 5 نبسمكنب بيج م نر رجوهر كب نم

 امينا هزض دكر هتروبدسا ةليلجت عذادح مافرمر واعي شاورما هتمالا جوئلوغ

 ياابن ز ىلكل نوع بحمل كفر نبحالا ب .نركب جو ربع ندامال اه ةالاتد
 كرمال جت ندابع لاو نيسلل هنهدور كألد نب نمنع هور. رجلا ةصن نب داب طيري
 رثكو ةبدرتبل نديم ون اتطعلا برإن عادي يزل شنب دزس ة يبحر جو ىنايإ يرجي هنع لود
 لادن يلوا ابا وبار هيره نع يدب هنا ناوهر يملا هنأ نال ان هطمعز نقال بعت دي

 رعي ونجو نةنعماطس نة مش يدد نبنياعنع كورب قبلا هدا بهن لجو لإ عاملا

 ملم املا هاما خم نيرطلا تبان طن دلع هب قي ملقع خزن واه دريد كبد وسان اكلي يتعر ث ثرول

 يقرا يد كرد نكس ىغدل )بوبا ,ئئنلع سس ةديسجوب اكان ةرحل هبعه زو مادائيرطلا ك3 كاسلإلو
 انسب ورذإذ طغتم نذل نه تاع زمول يدرب مناك زؤر هنعائدد سوال رإ نعي ةصيازما

 نب دإمشرمطوإ هنا ىرملا اشتد جراد لاعب عاق اوكا عمرا دش هته صخ دال سامع

 يس طصالا هدير يفر ابي نتي زيجاإ ايربل يلا سات
 لفرع يلو يزول باسح جبديبع وجيد نجدي نإ لاذ م٠0 هنمدرلل عيدرشؤ تا تايرعج
 امل لعن زجو تاإكك رضوي ديسوإ هنع تكس »0 ةنسال هذارغاز جورداطوإ ىزملا ميلا

 1دالب هز ضب نس ممم ةيايلد عبس هنن اصير فقد ةراعلإ < اكرصم ىزجلا هر لهن ,ميلانإ

 تور جلا يللا درادألا عمس رجلا دااحت .ليلولا نب دامهرمرب وبا ىرعاس رام ركل اىسزب سرركأ

 ٍداوامرلا ىلإ: نركوبإ هنعاكمر لاله نبت اجو داد نضعحر ريف ل كيورماعز دعس ونيزر بلا نإ

 نورد الدلكباد عب ةسؤتام هر انو لصرهر لا |عم هنس تعمحءاحيملا نالاوردإ كرار لاهل هدا دبع
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 هناا انإاكو هولا نياق اهلا ةماس بنس يربى نعمل نوجلزغ يركللاديسم!اككيو امل ©
 ”لاربعبباو ىردخل بودإ نب ىدم هع يدبرماعن ةبّمعنم يدر يرمم ضال اداهنب سايل انس فاعلا هبشلا
 رنا فار جال وع ىور قبلا نابحي ماحرب لهنا زل رطبة يعمم نجلا دبحنيمدا دع
 كر ولسان ناو زاحرب ديري ندوه يلجلوا وب ةنس تام ٠8 ةنس البو نم ناكبجو نب ام كربلا
 روني اها د16 نيس ميرأب هندم لة .افم نيجس هدم يكتشرنحل هتك لتحا )ا ادعم نيل
 ” ربحت راب عج نمو ريجيم عامسب هيد اجا لل هتيكف تحف هس هعمسنم عام
 هلع سن نيعس نب تنموي ركَس ىف دحر هجرها هلا نيمو ثني اك سعف
 ب ناكورف مو|وضب رودي ن او هننسدؤ ةقلعم ةطيزحشش اكةنا كذر ةطمزاب فك هعطناناكلاذ
 نوبل ةطيزحلل نك ناكل ناد دنع تكا ننهرجرادأد تكسي تدل نم هلأس انك ىاداذأ ناك

 اقل :

 فرحان ةعبط نبارعؤل اس ليي رشا نب كنا رحس نب ثيل ةلامر تلجأ صيصان هز ية هلح تعا
 "نوما تلف يجو هن نيش هءرح نإ تن عموم اد ف هس كوابل نإاديعملت ما ياي انت ام عمال بح برجل ةر عن ابار انس ديرب هناول نين حلب سيل عمنا حكوني لمي

 ادا ممول, هبلاه بشر كنة ةئلاسةطقاازدزيلاىولاننم نذل ناخب هر نيكه 001 هيجل هويدا اكدوا ارز زاد ترق مهدارسب رج لادل حرر ىيصمب نحاواببه هما دبه الل ام كرابلن
 كءاحنيربتما هلال تي ىلاعلا ]ودب اس لهانعىلا هلا رمثزب لي ىضسوإ ماو هبه نمر نب اكذج دانه بزك . قيصخ ولا كرد ترملاأنا ةياسلا نيل ها دنا اك نبال
 ول وجر هلا اتي نعل دك سم جابك ارك مداولات النا
 4ٍ!هيلجيرفاا كك نحن اباعا ثلا قالةر اقتل هارد نب لهما ديهودإ هن وساع
 كابلات تيما ىيونب ةيلاعتناكمدلان امج ايركتوبان انج هيلا خنإ كومبو هّباعب نهر ووفس

 ينس زلم مدا ابو نادرا همألل بن نيجالا نراك هنننص ترو ظسازه كاتو عابد

 , يونس ةيودبعنب لجهد كرم انهو اذه نضضتي/2 الحا !؛ نيد ايلا ثمر نم مهمل

 اا تاو د و ع

 لاوس يرمانللا جن يطؤأنإو م نام هنس هيلاع ير مفسوبإ قفل انو

 يي انبداهعر سولي ىستزع ىيد ثيل يكن لين هل اب نين معلا مارح ناكؤ صوم

 تين ؟مجايطعنع يرد مثدج مك ماطاعللا بسلا ةررذع لب مزجت نايكاه ماع
 100100001 1 : راما دع
 يصدان نيسلله:داهدبري دضابلا دعيه نفلربج ىزجلاززعلا عنب هو يونا انيس

 , دتخإه زلوم مارد يان كافر نزرع اذهل تلا ةراهزب كر حولا ةفرعبو ثيل ع ابا
 م كا دددانبدإ كله ذلتف هيلعتيدعا قلبا ندالطؤلا ديلان هع انْ اهم حان
 «اريعابرمملطمانم اعلا تابعب أكو ىدرالإرساإاب نتن ني نيابرككولالاةرعنجلل تام طعون

 ظ تلال مل كون

:لباهأ نن يكن كولا ىلا ةداوس نيراتنب هدا بع نر كيزجج انيس دز ايل نم نطبرهو نراها يشل ره
 1 



 تعا زجر داقدلا بغار ى لاك عس ةدحاجناو داما كولا جص همام ععزوم انها قداص
 ٠ 0 نيدلاؤف يردانللا نخل نماهرغس كنب عاب ؟ هنم محا ف الزعواجاحو رميهم و طاق رمج
 .ايمييرداحلا مهلانب جانإل نم هباطلا ةينشلا ةرهدارلاا هزل ئر تنل. ةلمملا ل داارسكو هزم
 نيا هياس نحنا كو تازهلا مهلا يرش ماعز دج ياذكأ مهد عمرنا ماوكاذ تالا جلاب ةدرمثع
 يؤهل ولن يطعم ليز هلتتس د ممفوهلادةخيانالا بورن ركع عم ةرابلا نمججزح
 يان الدو هنع انكي تا ذل نم مداد ثدحلا/ هوزبحأد فزنا م اناؤفل اح نيال شيال
 هذ دطردل جحر مسلاجرلا نب نيصخلا زك نمم هالدلارحطانساو جلا طاقم علان

 ناهز طرا: مززركأ اذ عع هل ملم تنسوا عوع دجاج ماشا
 يم نراص نانو متنا لعاهونزجراس او واولنم تيل هلا لل شيجح عم تلا ثنا
 نجل هلال رجا ان ةيشهلا كنب ةينزهال زنا كار ةيسسلا دن حار اهلا ندددالار كك ناانصصخ

 نمد لجو عملا ةورم ناش نيبلالاذر يدا جام ؟ذلذ تالابجلاباوررعو لا لغم هنت يل احا ماما بانا ات غم.
 . ان هاج ربعنا اجايواؤا نموها رميا سلب نوهملاىلو ىلا امد هييردطس

 هوب يزالا مال لالئلؤ خ ملهم ضال ةءالابعيتدددنمونامل ادووسامو عيالاع ٠
 كبل« زب موبايل سداد وزال ةنملازه [ىككالاوذهلا ٠١
 تارا ظرجارإ كن هنع يدداعنب نغقبكب ب نارها نم ىذا فرطلا بيتس ني مهرب ظ

 ةرةمعن ةصينع رح ٠ نب معرإ راو نارجب و رعررار ىزجسلا جان لكل دبس
 "داكن رجم نب لجأ نيسلطمااد فر الإ وسهلا ىسايلا نب سحب سايل هازقلاو هنركك ردو هنبا هنع
 نيلعهنع ثرح مءارذإر فسري يرجو[ نرسس نب نتحرلا دبعر لهل ىكينب دع عم يزاهلا
 ليزر نب لهر طه نا ىيوباسلا اجا لمني جاز ءاح وبار نامعفلا نيرك ىلإ تن نيفسيبار ىينما
 نسوي ن رجل رهزالا! مع رعب ترد ىرولا سيلا زامل رمزي نه نيرضعج جونا يسم
 نلميكوإاون امع.دإ نركمل نب ليهسربإ هع ادد وزع ن:ةلل- برشملاو كنب نيربعت لسا
 02 ام واكل نعل
 يزاهاركبا لاو ميرال ركذورظفا ل هدا بول اكل هن عيمويعم الا

 6 اك مسايطراج

 وعول هلشخد١ مو ةنسازؤدلا ىذؤ3 قّونو ةازعلا ماس ةتعر عيحلاستلا نمر مهول دالاد

 ىنم فداريدل مال مامالنأهلان باعوا نب لممتبللا نإ ىرطم نب نمذس ةرميمن ند دررطم
 اس ريم نوششو) هنسقود نجر نبع ب ىك نع يدر اليصإم ١ نمزاهلا نب ماشه
 ةؤرلإ كرز دلو لج اما طذ حل ينأدلا هللا دبع نب ليعاريعنب نجلرضدمبا انفي 0
 اكرر يزال بلا اح وتلا ىإ «ؤلو ناببص اب هنمتممرنيكا عمير ناسا جرن اخو نارا الجم
 0 ايلا هرج يهمل ننيغاعغب يزداغلا نابهصاب ايا هنم تهمس ةركسنب هدأ دبع ناني هر نع

 ائيرجاب ةطع نم الن ماني نمنطدر هول ةبملا ده الا هزتلاؤ لسكان



 يار هنية ىشيعزمب تؤيد زج انكر نملابرشع فية هنم عم هاكر دا نيدجل هنه رح
 دلل نب وصلا! نب كن طعن بص هراككنب ة لش نبددلا نقاد نب قباعؤ ل بيشموه م

 غن طذ لإ آلاعدوب ملوح شعل «نلا زم ذي نبل اهل ر تهدر ةئكسلا لا

 5 انيرنبره يروم نب هللا عنب ىدتف زم اجد لاذ مره لصس نب ثول ناس ن ههادبب عب
 يد نارسر دبل نب ىديغ عاد بس يكل باكا جد كطبس نبةدالخب شيع حلا خو يعز

 ةجراولاىندؤملا هروب ةكسلل ايلاوتطممل نيدلانن يربو نييعلا زون, فش نب ههلطرهوماعز م
 دكر نيصعنلاوا.سنلرجراحللا بياع ةرنط دال. نم طعن ةمزد يعل هلا انه ةكساإلاو
 يؤول بر نبك هنعارد ىراهرلا ركن ديزي يرن ىلإ نع فردي يلدد ةهيدل هما بعت عرمان

 هر: ندا ند دللاو عير كسلا يلام جب نويل ةيزرانإجب هنمعسةناككو يدادصلا ©
 دك لمهلارب هىانمم يؤهل تسزلا تشي اهلا و نانا ترس يرق طا امو هير يد ناؤسعولإ بنا

 000 وخل 0
 ...قاجتهبرلاؤملا يردلا ناسكتد بدي سب متغلا يع نعاوبلانةنس هدا امنا از
 الأب تهل تيه ياويل داب نكس زي هذ وك هانم يرغلا نبع نم هلص) عاشلا هرم يحلا

 ا
 يرام رهرك اني نايا جتأر ماطر لزدلا و كوقي ناو هيت لكنا ردد هلع ارحل كلذ
 لبر ابها كاذ بهذ نمالع ىبرار +جو هن لا نسح اهلن هولا هتيراجر دهزلا قرنا
 00 نس خي دلو تاهو عبطلا خادم فلكل نسال جب نال بو كرفس ناك لامار [ح

 ديد دولز ايلا وكسر ةاوبلا نيدل نب العلا هد هنس ةرططناوداجز دانغببتامتياوم ه
 كفي ناليعنب سنه لاةيدرضسد نال عرس: وحر كالبعلل بنما ذه تؤهل اهؤلو تلا مال
 تمل نال عجب ناكريردنل) عرس [يئئلا برعم بحول ةوزنمم تر سايلا خلايا

 قلل ناكبلكإ نفرح لا ذو هتصح ناك جر ورحلة هل ناكل نال عملا هل تاك ه
 6؟.اد حرب ةطوتلا ايلا هزلاؤر ةيعلانيحلا وت ىلا تحال ونيل باب ةيئلا يتلا
 يلة كل نع منع ىرلل نايبنبطع ب يطب ريطج عود أهلا هدا يع نيرة يتلا ثج

 . نيا يرتنانهلا قريع هربا برعزججبرف يورد عج نزمي هدجل الكم ه
 اةةرغ رار وإلا شف ىقرمس ماموملل تدل هز ءارلل مزعل و ءائلل نينملل الل

 نادل مهر نب قل نب اهو مهن نع نبرهعبرينوجلضها وبا نر هنح قدك د زكي هم
 "0 ايرانيفتش نايس دنا . ' 1000
 3 ”ىد نهجه حر ل اكن درعسمن هدلا دبع سر نيتك ممم ناكيخد عطهلا نمر عقلا

 " بده تاب مان ةنت وة ورثع هنزشل ير هددت اهوى 1



 نين ادبلا ةبشلاةهنؤلااهزئؤير ةحقتلا "هامل ارم, تنوفا ,امللا وكي ون! لل تعا م
 بنيؤ ىكلن! وذ تاوطذل وزب رعلايذ هعيبر نبتانبعبر ةعرموهرترمراطجتما
 م سس لبحيرة تاجا اجب نول سد وب نب كيسا
 0 ان نيكس نم! نيعلا مثيري عمم دن رن ناسدره ناديعةباشلا بابا نيالا

 قر يدي اهبس نرمنم عيا ردس نهلا ذبل ةيشللازه ةيجلالانلا عزرا
 كس زان نال عش ةبجو بيبحتبا لاق ررموصس نق اععا هنع در دعس ن ادوراهنع |

 زر عون هبنعبو يركسعلا محاولا ق توج بأدب كيا عاممإر ثرب هنا ديو لاق ةغاجتكو

 يركسإ# 511 ىذالزؤدب دش اانهلها فاتر ينبع مسالا ةيتحتش ماما ةيعؤا : ١

 ار يرداباو شييذه لعزع ري ينيلا رج ندعو كاب نكوطمكام اللاذع
 نا نوكنص كرب نوكأ هيهلادسال نيراكر هنأ ذيع نب هدا لياعهمسإر يذيعلا

 نيللي دورر نورهان نان عجمي يكيدسلا | ةنجز نبى كر هبتعنب كيبعن نع ةنع ادد

 ناقل | نولسو ةلمإل نيملا شب نوتسحا كك نب ىشوود هنهايدر نال عايد ارز وس ن هللا بعت

 دواديلاو نبدادخلارحا ناويه ن الل يللا ةذح نؤدلا اهزتلؤر هيلا نينملا مثعر نين ابانبةعزم

 ”ناكانهناملسو هيلا بن نوثسع قنبع ىومنورم مويا ناك ىشيهلا طامخل هارب عانبن رن ن نب

 اج ناياددلو رح هس تحمس تالعلط عنب ليك يعن سملاب مه دانخب قش نيبرمدلا نب

 نيكو! هنع يور هيب نعاودري طنا لال نون ل تهد ديعزذعجوباد بشارتمجترماهد

 0 5:ةزلرانب غنم هيا .ةطزتنللا بلدك يداوم ىتتتلاإ فلاب معي
 يي نير تصح نير عنب هدلا ديعزمرا هوب! اهي,ىشلاو ةثباعل ة ةيلدلا اله هههملا
 ةممبإالدا نيوقلا هددا دبع نب ةذط تنب هشداعلاب و نم هذال يزعل ةشلا عناب لط لاقي بسلا ياعم
 السا امس يايزلانبهددل> نبيه ععو شرحنا عش هداه ن اهوةطس ندا جس
 يح لبحنيرجل هنع ىود مرنعر دإبز نيدحاادبعم يلا غامر ةينعنب نيؤسو ثوان ىدعمد
 يلج نحلل نح اعيد عض ناك نيران عاب مجرد يددالا نا يدل حسن
 هلاك هدر زملا هانييرخ هردا دع يتلا هشياعنن!ناجترب ماحو:)درمانلا
 نيزدالل عني جمر هدلا بع ماو ىه عش ناو يل بايخ عر ل ضقلاوه هذيلحولإ هزعاش اورصللا
 يك عم ثيدلمس 00 هةنستاداعرزعد قرغبلا
 يللا نع ةثياعاإ ابةجريو تا دح نرش رعب هلادربع نب نقتلادبه

 هلال 60ةنس تعداد نير ملل مجم ب هتييلا مانو فحتلادداد كنب لجان هاردانذ ملقو
 ناو رايي مهسمبللا فيلو تراس ورهيلاولرت مد نقياع نبل ن وسنن ةعاجر شب
 غر نار شبت نعاىر بيرل ىنبلا كابلي دب عكا ملا ١ك

 يرن لزب رب ا رهوزسجلا ماطس نبابإو مكس هيا هنعيرر قيد صفح ييرهالاو

 لبن مههاعتبب 0 ب ل



 0000 خبل مزين هنع ورد نعابعن لني غلا نع ىدرب سوسرط نكس هفالع فب يلوم

 امو لا ثدمالا هزاع دما للإر ةيمإل نيل ضير ىلاطغلا نيمو نيت ةنس تمام ه
 لملك مع ديزل نما هنبإب نيرملا يالها نا هال ضلاب رغب رف لما دارج معسإ

 | لور وضم ثلا با جاد ءرذلا كس تن لكم جانا لك 0
 / عناب عب طي مسيلنع نعيش ملل ارد شؤلاهاجرتلا ماللادي نشيل هن 2
 ْ يهز كر ناار مار الا ندا نام قدي ناله ادور ايش ب هرها هزملان
 ِ "يدع بمد ضجر الاضابؤتفلا + لان غد ىدرأل محب يعم يمال نا داكرلا نما
 ةعديب 00 الاب وشو كورلا
 ظ يل يللا هنليععي مجدا نوعو كدا ملامهرإ نب. ليعبر لجل هنع تدع ياللا ماز نب
 1 5 ١ىىددملا يزدرلا »وتعميم هدا بع منع يرد يزطيصإلا لاصانب برقع عمس نالود

 ظ لير هاب)م نير ور نالوب تال صلهانم 0
 هزه يزلاز !نيريي بادب نا جارطلا بولاتيي نيكني نوط اونإ هنعايد د قحاب ماسه

 هنزل هزح و تءاماللابيدشجو ةاماجربملا زن خللا ةيارطر ست هن هس دعي تاعيرم#و لع ه

 لقب ليرد: يل نسفطور نجا مدل دين يسأل جربه د حولا نالعلإاو هنالعلا هيسنمل
 80 يل كج كا زجر هنن نكح ن سلا ابر ىلا نكلادبع نيدهيداطاب مسدانجما
 ل ةنؤهتءللرت كربلا ملا ذهاب وكر د نعال هدرا يدع سن اهو هنع تكلم

 ١ كامل يدلل رع ل نيرا باور قمبر عد دو هداج وج ةشس اش تابوةي ألما 0

 امم نبع نيس كهدا اخ الحلا ةكسملل هبشلا ذه ةينلا أي يوملا مرن نينطتنبة ليقف رايللو
 9 نانا ىرملا اكول اعط نز> بل ساللدلا ب اهكانيعسوبلا بلا بشنملا»

 ليلو حا ىض داك عمامة, لدا عابس مادبا نزال همرزعم
 ةيياو بل هغطر نب نع ن ببن جاع قارا جمتكر دامو وهن مهو شرح | صاقرتم

 5 ايهاب يرقد علا عطب سيدو ةذيبعبإ نع كورلا كس نمار اهلل نم

 38 هنانفلانلإ ىنبحلا باب,« انس مرقانحتمضلاقيؤ نو مري عزه نعبد 0

 اةناعألا# تلاةزه : هب م ةطؤفملا دال اهزدلن و نت ايامكم ةطوتفمملا ةةضذحلا !يللاو ةللمجلا

 لا دارس ابن ,خامملا ةيللا هرم وستللو نابزعب ددز نب ئدإو عوحبو ليز نيماع دب هد

 را تام مج داسغلاهزلذو عيسابات مك نم ةطفملا ,ايلاَو ”همجلا نيحل لك ضايحلا 0

 0 حسو هيلا بسننملا دارحارطجل مما تان كاهدزطيجرب نسعي لل نر كك م ١تتشملادإ

 ابطال ندي زعبل, يرد يرام ةداجابدمس.نب نجني كيج نابت

 ماا طبخ همس ترج هتنيل ىدر الا دعسو) لا ميلة ارنا اسرد نها لجا بضع تاك زرع
 لاخلا + باكلانم تصال : ةيامدأل دل كانرع نك راش دنع تكرر تعا نك[كيدز

 اهلا ثيعب دب نمل نال نيرطر نجر عله وع هنعم تاب راسن جيجل ني نشكر 5

 أ

 أ

 ب



 ةدالخلا زها بدال نايرعز دعم نيراز:ن ةهيرن,دسل نة درج نب ىث دنب ىقان ته بطسات
 دانا رولا جرجس نا سل دل هاير ع والعامل ناك رشسال هل نم تلالعلاد ثدرعلا يتلا

 أ ةمعبم و ومافلهنإ ني هدابب عايد راتلاومجة يبكون دعت محب مهرباد مدع ْ

 هدانا نم اكو تتالدغاب ثهيرمل/ئمر انا ركن وبا ةمالعلا افق باسيسل ميانلذعكد و طناخل هبا بهو

 لاسر إب نيد ةرهاصلل رانج اوجزحتيذلا انزل ةؤ جروب اس درمد مولعلا عاذازب ؟رمهذ
 ات هتهرن هنبازال قف ق حلا هطنجو امهر نيعمسلا بير الق بي دال كوبا تاكو بايلوت ةنس كل ذو ظ

 مدام اد ناصم مر مس ين إم ف قطو ناهس كا 3و هلو هيل ىلإ ىراّس اد فالف ركربا اوك ملول تكد ْ

 سي هم لكس دارنبزه نمنالهلا يملا نع نب نسل رىببع نين هع سا دبعو)او نيعس و نعنب ثاوهو ا

 ى 21 ابلادإو داعب ا نايس نيج يبزللا ههداد#ع عرب تر صم بلعب شرح وادب هثسيرح ْ

 توم هدولما داس تيزي ماعلا بلاع يرجي ةماسا ىف نيبمرل لاهل ناس مبهر نزع ْ

 را دايجزم تلخب )نع نا هافبكإ ذا اق تامر ةعتج ويا جار لجلب ثدجو ىالذالا نائب

 جاسر لد نبنسوب نلعب رولر رعب نإ نيطسؤ هيلعؤصر م وموعةنس ١

 اة دصتناكو هنعب تنبكل ة د بلياك لكزعجترب جو لس يرنمج يدججإ, بلت كلا هيكل مع ّ

 ا درجلا عددين ىددإل عماج طوب ناوبهزالليجتس اسجاةيارا ٠

 قالا تمودز مسوي نيرججز بن امهر سكوناد نايزيفل و رثمع قدر يوك م هنسرطنإلا ع

 لمي نجيرم ممر يناس زال نعل نب هدلا دهر دال ناس نيله كأبا مسدارذيطمل نيزتسالا ناككدجا |
 تطلاعر دما ةنعايرد ةيردأس ثهورلاا نضال

 6 مثلا باب نكس ىناوودصد او هنع انكر عيان بلل كولا نبا اينب نيالا
 هدوطلا وبحب اب نفدروب م0 ةتسزصو تامر هبال تيدبراد نايثاوا ثالث هنسفا

 نيل ال نوم بج احلاب تهورملا ناله نب بج وطعن ثعسمدب نب دهني لعن لين لع نسل ا

 ل احل رطل مال رة تعمل اضح وشرح هتك تفل رمح هتيبرط هإ تنك
 كوالا ببعمشفلا عع .د يكتمل الط نيررع نم نه يلع نسفلبإ نعال كود نمزحا ناك
 دعيت 00 ل

 .لجأانب لجعل هوب! ليعود سيح يرشد ن نيس هلا نبع ودج لسعول أ يريزولادارطب

 ٠ نيالا وبطل ىدردا للسنه ني حوعسم نب كرأبلا عكا ىج هنيرا وسلا يداطفألل 01
 5 الزلال نا. جابو لانها بعدن مدسلوإةةكاور مارا باهلاجيعا
 رماه وهو طأيليريرأد رهاط نوددلا ديعزملظلا ايبا: نارك ىلإ سس هور طوبا يرجو يتحابلا |

 م يرتشلا ههلاربع نرتبه نش انجن امو جركل كول نبع نب نحت هدا قد ْ
 ايرزع هب وعال ل سيره ذر تنالعني نسف ارك :نارب يمت باح هدا هيدا ظ
 273 نمرلاننولطووإمّيسلا نوير يشار هفال عيل ةيشلا هما مالارجالاد ٠ لولا نيجإ) قولا هن ديني اهتم لاع ةياهسجو ىنحيرلاؤ تايد ةياهرام تس ةنسنأوب
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 ماس

0 000000 
 تاكا هن هدر م« أب ياها مكتوم ريض ان مهد طباههلا قو هعتلز ماش ناك
 يانا زل عج مدس نإ ها اغا ٠ ةيفتلام

 | قالو نموبوهر نعال هينلا هاش مكوداولاد يدينا مالا هنت اةلاووا 0
 ١ كويرتلا رطب اكقيينالا ناحيإ ننتتلادبجل ةورداوملل راسن دعبل جديد هيضلا لنه
 يود بل نول ابل باق زا حلال علب ناكذر دموهم عدل ديحيلغ
 .١ اليحب هومر لذ نبداسؤ.نمنجدرحو عل ةبنلل كح ةددشما ولا تالا يهل يوولا
 لاةىودلدلا|ّنن هوعب بنجر يبل مب يرن نب ةماسوو نمو نب تورلجوب بهو نيزادأح نب بهو

 ررلاذاش نمد !نزعارع ثري ماب عام نذل عنب نويدنم يكن عاد نئطقيازلا

 ةتازع دنا :نل اهزلاجرنلا هاالرشلملا بس نيآلذلا نام اللا نيا باد عنهم ه
 نبع وع يرداس, اضدلع ناكر طاحت ا: ناكن كك هال عن مهل |دنهن نايس دي هرشاويل
 هيو حلا ةةالعمدن اماس نعم: ىجالاةو ةذالعن هلا بعن ل يخمزحل هنع قود نينا ابع

 لج تلا هروبها مالادجن اسيا هطلا هزل نيداز كوالا هتف شنان نب ّ

 جانزجب رعبا و١ نانمل اهاشنةناج ىلا زج اله ,نعيالالع نب حاجا نم

 ابوعات ةرورلخبب هللا كيعاّش ىندال ودحر عشة عاولا نيهانسن .اًاداقرانسلا

 لويدلع يات ماجاب عؤرج بد حط لعن حاجا ارهالدلاباسينإنادحئيلارع
 ف يف بيصارةربخنا مةرجأ دا هزنش نحبززكت أ كب تاكو! هد ندبلعمم طبعا لور لينا

 لاكي تبارىلكذبهورجأوريزجهم  ديصؤللا تن نحلل ترجو تبوح ئبدا دوو
 وننزل نيهان تالا ةةرجره يور مه طالع, جار نس ىجالنلار ايدل نال ه

 انا نه اجو رغجئد كرام همي بدرا فعمل ةطنالا زد الازم. هداللا
 ل بتيرلعلشا دارت ابريل نعبد سفك مام ةغصلا هرقل تل وارجاؤج
 مصل و معتب دجوترددلإ ارقي ع ثور ريك كيرف عهبرشلا ةعضي عريش يدوطيوششا رجا ناك

 الاجار ا داق سفلي هدادبع ضايرد وسلا ز مل نيج ومطلع برعم
 ب) زوروا طالت ةنعوتدنغملا هنرحلاب ىةعاج نيهاش نونحوإو هب وجنب
 0 احا يوما نارها. يزل هزت م وسوم تكررت اسلامي
 / ةلرياش الي تان كرضاوجا هللا تاكو نول سا نان شدتمتدلل مذزمبداحاسلا
 ٠ اتاك قال ززاجل تجانوزعنتاوباب زاجل نمر هاك له مينا ري ديجير اولا وت ارلاذ فرس

 0 ميدو 5

 سس عرش عيش ميم

 لاداب كيبل بمعنبةرككنةلش بله ذن ناس ني ووودسن لردع رعب ييع نمسا
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 كارلا نئإدلإ حار هع هنع قد موولطفلا نامعرب ديعسو هبل نع ثرحو دادؤب كس ةرمبلا هانم
 0 نيل قدرا نكت ن يهاب يا لبحر رغب قس ؤعب نوح  هنعاص ثيددل يلو هجر اإل:

 ندرادنعت د وعوعلاىدانغبإلا يرن اديه اعدم ناني
 ل انك ةلول ندا نيا غن ىعوعلا ظن اذان العجي نسل بلع هنعيدد شر
 هيلو هنا هنعاكور جنب مامن نضيع ىدرىمخوعوعلا كاملا دبع ةبشلا لغم وهثللو صوغإإل هيلا

 طل ناذوعلا هبل لبعض نعايور هبارع اكرر صاج ودوملا كلا غب ةلس

 مكن نول ملي لب ثخن نأ هو كبد اععمزةونج موني لا له انلإ

 ٍِي نكته ديسوابخم مباطانمكتين تع نمفوهلا ومان هن .ىكيناولسوباىدْرك

 ناكوسابب نعادانيبنب هنلادعف عير حسن ٍهَنْم هر ورب املا )عناهكسابعنإ اومعنإ نع كدر

 عيدنا دما ةنأج وردم ديدساعيناسهقلاراقم 210١ هنايزنزها, اهقدنس حب

 "امر نحمر ةيطعن نسل, ليجد مسنده مجيل ناو مه دالوار هبطع زيرو ديس, نسف. دلل
 يم د نيوقت نب هنبطسأة ناو نيكني كتب : ْن دايخنب نمت نيا دعس نب ن توه :نساؤرحلا

 نسل بدن, دوس نرجو همنا نخنإ)اكك جلل ذو نزرع ندعم نرلزنن جمر تيدسل ني اجدج

 90 ,دابهنيو رهن برز ن ةعصعصن ما شنب ديه تحال دل نؤ اجر لون نبةيطعاب

 نوره لبزينع ثرح ار زبلجا نننأررعنب لوم نيرارت : نيرضم ننال نعني سنن دمعت كثيرخلا

 ودمر جل كارإ دعس هيبار ولا نمت الببجلإ | ىدعس ن هرب نب برغي ىىسلإ لبن بهن ليهو ةداعن

 بيير إاكتدمإر يزعبلا نعلن هنادي وللا هزاع زاير لضنكوماع لهن وكب هنع

 دعنا تبطل اوى ٠ ةنيل عمير نيف شم هس للوه نادال نر ثدي تاك

 يفد .ن نو ملكك الرإو ةطهرر ىرهلا «يطور كرصللا نأبر نلمح هنه يدر ىىععب تناك

 ومر نامذ نب دوس نب نيوعرهرن طع هوعل نو عاجو طيرةيلعمب ا طصدنا كسر ةنصحمو

 انايرازملا ةءاشبلاو دعس نبةلشس جوخ اق اياّصلاو لباتهلا تور شيزفاولافذا يلا تدعم ٠ لاعترخسف
 هطنهرلإما نيون ن ىلع نب جعل كار املس نبيطمن نجلا يعاب حن, تبان مشل مد
 © بلا لمتد فااعزظذر دارلوتةلملل يدان قولا ماوي ةنس سلىلالاب قبر بطر لجدا هصاخناكت

 اهاننطعا لا جرعلا ناس نيجي نهر وسلا ناجح داحرإ هدانا ةرعبلب عضومهردفععلل
 ربو مهر كنب ماه نعيد مقاسك مىمبلا يشل ةلاخل ةذوهالزنةنارافرعلاأناةعبا
 10 0 لو اب عاب لل سمب هع دا نشا هنت اجار ناك

 طاره نعطي جرحا ةيلتم بكلام نيرا نضرب الإ بسلا سيب عنس ةقرعلا
 دمرلا لذ تزن ةاتجلا نه دوك شم نيبلاب مضومهنا نابحن ماحرب! ك5 جداد يمهل ودان
 25د ةرسنبا بع ىعنان زك عبر نب يرعب ) نلل نب هقرعوه د ستيلا بع نم نطب هنيولإ مهلا بن

 يزل تلم ةانكح ورعب نعزفاعمل وذ نم نيوخللا نس ةذوخلاو) احر اقرا



 لبر نيسفلتازاو يرونه, نرغحمللا ب يزالون ةرتنعادا نوط الل نمل وبال اقرت
 0 يدلل 0 هم هيوعم نب كدز دز نلظالعب وراشد مرعسأ هاثلاد د ثوورملا

 مابه نكرم يزتلا نيل و ةطنيز مالا قابلا طيدس > سر نهب كئاشم يدم
 1 الان نول ماحد ةذوكأب ىلإ هنم عم دال نال لكي رطنبر بلا قعأن, تسون:
 0 هبا تاوانملا ياكل يشمل هزه تير عام انه مكو :دؤملاو املا نيحلا م مهب قنا قدصي
 اجلك انه لو داى قلل اق رونا ةؤنهلا يذاع سيلا ىابغلان بجاش والاد يرصمللا

 ئنزملاب وماةتس لاش نأ ارازعؤمالاو حو لا ةؤزسلا حمو سنس قبه تجرأ ء اه نس ناسا ن
 | قعر رج رهر لل نم طبوهونايعلا ةينملاا ذه نيبؤملا نيب ةنككلا دايو ةاعإل ثيحلا رج
 ْ ل يزهلا ديلا شي ىذا نزع نب د وع نع هرابو عسى نم ثدزعلا يع نؤش ن نب حانالاس نب

 1 ع ع و دامتناو نعد
 لام منعت |باكاذ تكد )وديع هماطسؤإل طترإر هناككدر ىلا ايرطلاهشيرتك
 نب ر جر هن تامالسن تايه دوعن ن عمن بيد نيرا حزب مغ نرصعن تيرطزا

 نوازل موت انكي طي دا سيفا ربا لونم هل ياجعل يداوم ناك
 يمان هدوملاإ واللا و نيحلا باب لاو د 0

 نب ذبك نع ىدر وحلا ديره نجل نيرهتاسب ومما خبتملا قه ملل لااله يد ىللا
 ب لي ميكا ىلا نسيب السب بول) نيت هنا نيعيوإ و ىرمل عمري ندا نيعهنع اكد

 عشب مب ابريل هدد كس مرج غال عؤملا سلط كثب نما للا نعاس ترحم
 ْ يو لازم نطسوهد ذرغاؤإلا هلام يملا لذا اهزبلذردللا نكسر الد 0

 زمانا هنرجنج ويا عدزإ هع ترطمابطن لهل نا صيرهورعنب نإرمع ننتج دوس

 0 نوورعلانب ايو ل نش ازا كضذ كرا جامل ني جملا ةو املأ ا
 م هاربعول وجل مس 3 حل دوعن نايطلا نزلا إو نم مرّه أسم ةونيد نمنا

 اطهر كرايلا نإ م فاعل كرسى ذوعلا ىدرالار امدنب

 ا اكدر 5 ذرعلا دان نس ىجو ناصف ف نياهو نسر عيب نا الت هس تام

 0 ةوطق نب اعز ذالك منان ى ةرعلا ىدزالإو اهلا نه ن مهر ايوا ولالهن نابح

 ويباع هالوك نالادمو : ذوعلا هذ نب بيجو 4 مفلس جال !ذنوبرجلاو : هد ايري وع

 ْ ع ملاوم هنادي دمأكو ةدامنغى ديو د ةرصللا هانم ى ه درما راسن ا سع كالو علت

 .ةاو| بعدنا هل لع رؤز كل-نونا اعاد نر ادام

 داوم نب نوره ثيرح وى خرم كتبوا نبع نيكو ىجرم ل نهفلاد بلا نإ ةنع كود

 ع هنع جرحك مباك ؟ درغلا بيحليملاربعو ىزذوغلا للا ناككن ميحو ضاعن ره

ىذوعلا رجلا لعن هّيع هنعابدد ديلا نيوس رع ىذوعلا سه عبريجو
 , قدس كرولا حس نع

 ظ ا بحب هدلاديع بروما ريعاخر بيحن مها دبعر ىذورملاو ه :رعلا ىرهلل نب ههلادبعن ةضع



 0 :. ناجح زل ناكل نيس در دلال سين هباةلعرمتس كي ذ نشر اطلل ىيشبلا هيما كيتا
 يأ زوز ابيزا طه هبطت عودارد ارا 13 ولك كخدزادسب اعبر هن |

 نليارعدب هذ كاهل نحت رخل ىطس وتلا و١ ١ هس كاصهروقالدتستاميرعامإو هلاثل ْ

 لا يكل ةلغنم حاطب جاجا رمش در نعال: جاابح شير نكسة )لا هتعكور |

 بطلها >الهإل الردع رع بزل نعمل ورسم لإ نع كدي اقزئعل) ىضس نيرذلل نيعم نب ىكارلت ١

 ياي ها يعر يربلا سلامه جدد ج ىهيعسا يعول جنم ذاس موه بورتال نسعي هيلنم |
 د اولا يري يزل هدا به رع يدر يزل بيجر لاه عاليا مجبر يزل

 0 ةطرشملا جاو دايرزالا تالا نمنداكود كيك« ةسفنع اكدر عاجز عكر يرجع غلاب ثوب ا

 رفا ديرما ع نيرتغيلإو نم كندي زحام اعني كنحألب او نيزنهدهر ننهي شما اه فازإكو ْ

 دبدثس كودحللا نير ابكت ا؛ بكت نمىدعوتملحهلا ذر بابل ازنهؤرعسن نفلابس ك6
 ةطلا هنادهلاب اكو لاحم ماجر 1ةرراعن هدايه نبا لسوء ليعمدلا طيص وإلا عدتإ وه هنعبئبب_
 يجر ة عير برلاح بالامن نوحع عري روج نبال ومس ةسةئي هيراعتبافلا باكي

 اورنعه عمر نماعئ دلل نإ ةندزلا”> تسل اعتب هيمان هدير نبك نب نانا ْ

 يوازن يلا داما نعاس هيلع زل ملىهياعم طع ا لع وزنا شالا
 ةديعملال ثان ,ةدابعن عسل ن تهد اسهل هدجنغ يك حربداد زنا هيل نفاس يبه نواح ١

 0 سلمها هزل ونزل دوك يدان ونه فز مزلخ يالا هعيذتلا يع

 يسرا نيله يعيب ماا زكوم ناز هم ةعاجر نئاذ جدمعر دناباددا كانتا ٠
 دة سب كدة يودءاطعش وردنا اجه عابس

 لم مربلس ندا لرمر اكل نبل 2 للدول فه بريدي وتدبر نلدساب
 ا

 ري وجل ديرىتسلا ةشسن ,طجشديز دوى تال قنسجإلع نبهدلا يع كح دي ناك رس

 انج هندىور ىلا لسا ةلسةلموإى ريح زب نع يدر درع هب ةيهرةنسحن لجيش

 ايل برجسسيومووضاوش بدل بسب خدت كوع ييرونساهعرويعيطس
 3 نم عمسدايذ نبل كلت يجن عسوملا وسلا رت ريا يعم تما

 ايار هنع يور سب لم ع كرر ىنهلا نجاريه نبدرغبهددإوا ٠ هثس تامونعي كبل

 ح للة نه زلازل فر تؤم "مالا تخلل حلا تن يرتنملا مئلبر ند ظعبر وعلل
_ 0 
 انوي هيل ننهزفلاع ناك نين ارفعلاودزتملابيهرع انشاد اكو كج
 كرم كسنباطد او4 هنستامئعال هلو ىرتنسل ريمي ورع نيس هنا هنعيسيكلانلكاعا
 قا لعل ةردعنيلاعبب تاكا تس دارعيزملالا بانل يطمن وزنا
 كيو كالا ةدد اجار نين ل هدرقملا ل بن الظالم



 لأ وكدا كمل وسرد اعد هنأ ميرغشفاراسب 0

 ين الما طنلبعأ باور هرطاو سضرل وعجل ناوباجالابدنكد يراد ش 0

|| 

0 

 ب ةقمردادبدمر ىكب هك هت نان ارلا قل نك ىراطغلا بلا عنيد وسن ٍنجوكيريا رنا نب ذاعسزر

 1 انج بس ذااول »4س. تا عون! ذامن فاد بع هير منجره نيج كم ناك ندا

 ناس نون علاج عن نها بعت تن لا صن اطع نيران مدار ع نبدجس هنأ عمال
 ابرك لال ىلا ومس ذكوجدلاةديدكلاو نواب جم ناين سناك (رياشب
 1 وس سجل ' الا لمقر كربلا
 :ر نابإ نى بن هل اب نيج ماب نفعل نب نجار رانلا واو ماعم نكتب ءرمو تار

 : اداب موي يزبلا بنزل وجب بابل ذيج ”لنءن ارح راجت
 م | برعم نبعإلا عمال صاله سرنا تارعن دعم نيرازن ينعم
 يكد اال بوعي نرع عومزااب اجت غلاب

 00 مهاد, ه هلو ادم يتلاجا الما عما ارننم ةنممللا) ها نم ريالا هيث
 0 تابصأب ةللرم ن هددار عل ىلإ نرسل 5 هنس تحس اس 1 هدلا ليتمذلا نب

 تت اع ر مراسم اطختيرتعنونل دعت ب نيكول 0000
 اني, ىلاوإهناواطذا مدل نبعد[ هدم معي لع يفاشلا نعداكروأ القا نيس زم
 راند كلاب عوبإ قس روما نانا رشاد نسحب دالاس اك ةرماإ وكي

 ا ملا بت نبا ىرس مدي هنس نأمعي بس زيتما وقسم كات يلمع عفشم دابا
 راما بع طنا ع يردوتلا نع بدكم عع وإ ةععا ماس ناكر بهن هادع

 اهدلوعكنر ةدكنلا اننا مس دل مر معد نعال اك كمل دك لانه جبو فما هبال ةةه

 ةيذاووهرتعلبنلاةح الامزل وردت ا هؤدم ةلمومملا دلل وجولات مرام

 يطع كمل ولد يزنل طوس: نلاذعي ثلا 3000
 . ةةرؤتنلا ةسنلا زهو نز كياهلاد ةلمل بدا هان يزل لا ناجإانس سلو انجي ةكنمأيهنن
 يجرب لسجل بحل احن هورس ناين دير نيل دمر هند نم

 لح يوغا نرخ زو اصيل او دز ن ادنام نيرعمد وي دعم هوت يلا ةزتخ دن
 1 0 ا ال

 للظورخوإ هنعهسد كدا هجن تنشب اكل د امري قلو سأل كرك دنغ يد هاد
 لإ سا خد سانا سايب ةزك كل لعن ناجلج امير يزاد

 يعيش ةيحربل )واب ناجل يه ندم وكالة مؤ اذ فول بك يورط ملة نولحال

 ير اق اهو اوكي لنج نسم هذاا هوز يتم
 امه ظنح نستله تالا نللعم تورتات وإلا وذ مخربناكنا دابر



 ذا عمته يرر نيسلا طعم جيان ديس نعادير ميل ها مهتما يررلا نسر هدا دسعللو يدملا
 يكوون حزما ملام ىلا زد: رثككي ىلا تعدل لا بتنا نعر مؤ وزي ةاح

 ١ نبال لود تامر جلاله ىرلل_ هنعبكىد هنيثس نه يدر كزعسلا هلل ىذالوهر ملال ها
 الي تايب مند نازي كربلا نإ هنع يدد دكا نار اطهنع كمر مصير متلا ربما

 نعي نعزي باحر ليو نتيزخن مون دحر نادرا رجا لذات فاحت واهس ةاغي

 ركع بلال دانس قعاتلا يرهلل ةمانت نب هلا ديعتي راسها بعدا هيعاط بيرق
 ج يريد نحن. كلل لمع ناوس ن هدا به هت وسبل لها هنعيور راس ناكل

 ابها اب يصل نسل عر مدا فستان ةبروج ةنهاهدد نيارملا نع يدر عملا لها نم

 ”اوسدنادبعراو ؟ هتسنمأ الإ هر: قلسمجرب نجلا عهنعهيدد) رطل ديمح عرب قمل عاقينلا
 كن يي عيربلان بكررخر فطن وعن تحن ةرثخ ني ةمار نبدأ ريع تيراوس نها دعنا

 ىلاديهو ناعلسوبا نرثمامو ليعس نب ثبراولا به نغر هسا نهشدحو ةذادعلا انهض بدو دالخ نإ ةصئإ| ها نم

 دوك ليحل نول بهم للا رش عين يي ناظفابعس ب ىهيقدس

 اينؤ نبق هبل ملفه عااد اضفت ن اهو ىاسنلانتترابسهربا هتشرم لبح هيدجل هيلعتنا عزهي

 قر درخل اول هيفمل ولصق علا سحل بردا اههرط ناك كاد زي) هل نيرهاشسا يندر يرجكدإوروكعانس
 وعلا » تيت نارا عع كحال إم هويرثس ماد نمر نيردابع ربع عجل م يسسم»
 قيمامانبنإ عجبا رؤس منال فا ررترطلا ل بلا, تعشنم نأ لكرب ثا تضم

 يعل نمار ع نيرا اضع ووو هت يلدز يزعل هعفعلادبعا الزعم دل ندم

 اعد ماش فا دمد دب نعلاب هدد افادعن نب عدس سلول نم يلا ناك
 انيرلاج ادب نق عراب قانسعتلا ديا دوناو حاجب لسور يزارلا تاحوب هنع ديد تبر ماه

 ضن ذاوعذ اليو .متسما لوم نانو ثيل هر ملس نيابي

 به يزجلابككيزخر ثلا ثول زامل نيل نوللنبنلاسحيب
 /دلادسر اخير ةنورعدإ نبال ىسري رعاه رعر وعر مدنا دب عربئ ناهنس عمم ميلا هنا
 لإ دس ىكم يح نب دار فدل نطور هلا دبس كمل هتع يؤ رم زعم ىجيحسلل حلا دعي

 ارا بوهران كرير سمبل دادجتإةنازنمما ع نا كوب لمن لو: وزهر نينا
 هيلي يلا نوح هتسب يفرد ايفا ف دسعقير زول ادرك دورا ةرهيلاط هارت نع هرم ظ هيلع
 قلك كثيرا تايلالنم ناكير ايد نلا هذ بهوو ورجل تش هن هدد ل تقلا نه. دجوعفت م
 اا يفوتك نان زاهر تم مظاهر خامل لس «ديتل المس

 نسج مشير لمت لامنالغفل وكل نوما ءاءادعبا< امسأب ميعا دولا نياوحرمنيعسل فخم
 يمر ثرجالافسام هس زي الط قينيللة احسن: دابر وغم سر ثأو
 نيوسو عسارإرهد مولا تلاه سانا جنا رم ثول ردا وذا همن: نازل
 ا ل م رهن لاذ ططول هن



 | دن هرج تدطبرهر ةعبر نم طنوهد قلل سلا كه .ارلاهزحاج تمرر ابل وكم
 1 ماو رعم ملال بنل ميار داش أولاند عجب ماسلا بابل جاوزت نوي 0

 اندر مازملولاةناوكدنم بدل[ لخير جونمد زا هاد عنا درج لا رن ديجك هو

 ومان مماثلا زعل تجرم نصا دكة ريل ههعدهدن زو ةيوحس: يزل ع يدي
 كأي ثيرحب يكرر اذان رجالات هرهردنج كونا زجر وعيد وا دتهل هنا بالا يس خخ
 رطلن ماب هني رع نول بهل ةرام اكيد ناحياب نعال جيانا انا
 كيني مجلابعر نإ هبات ثلا نحال ىف غالب اكناككن ايلاببن يابحسم لعلة وزي تعم
 / نإ جمر لكي رلطمداةيوعس آملا هتونص كير ذل نم كتبي بيج هيل نعورب نصل جاي: دادغولا
 رد فانا هما هورس لل )بالزهور ممرلاهتدحلب نزل جزطأد هيل سيد امام أد نوزارلادنع

 كر كت نقص رحل نموا عساس هشمرح يرككلاهبجد ناك زحام هود هر حل 2,
 مايو نإ ةومازهم كدا ار رزججم كلا بالا نبك بعيد هك فرجع تيرجنس
 نانو ادور جلا دروس دج ةنعييرر سلع ىور ندا حن نار قوه د بدا لذا طئالوهو وبل
 اقنع شوج نواب ابل ناقل ع دنع تنتهك الاس يردب اخ طلخا نزغاهكمردتن
 كر نان هنجيقلانلخ ىلإ تلخن حو جالب لس هنع ديرب دهعلا بحال كي رمل مار ممل عن
 ازمه وع نزيككامبب غيقأاب لن ىعينبرجخد )معلن يدل جوبار يعن تلخهنبا دنع
 |. ةمابعتي جار يعرب نكلابش كد! داير جيس ىلعم بع نإ بجو ادد باعوا
 . تلا مح طلع زل نسح ال ال ادن كدرم نادعلا نرى رحل قركسلا ىلا ناحجب فانك
 قبو اهلج نوت خ دشن اكت سافر ذل ياحي لإ نرد هنستسم ناحل ناننابنعاب

 . هامل نؤللو نيهلا باب عسب هس هج دوو ودا ىذجورجما نعلادب عجور بالنإب تىاد
 وبلا ركود نزعل ى هد بألا لل نحول .بلا اهلل ةحوتنلل نزلا نيد ننام نيحلاذج

 ظ ين عزن داداه سما دادبعدإ ةنعاجدبمبإدا نمنح ربت مدان بهن لع هينا

 | ودا لدتا ؟ثدج داوم كس د!ساطما نبى ساب تيري ىدايزي للرجل ن وحلا عنب
 . ياما هنمتمم ىاددل فبل نري نزلا نإ نع يادربن جيجا نمؤلص بان ناز دوعسيولا ون

 دهرا هوانا يضع ربا ن ةفلطنب وم مع نييرمنربملا نيا ووسش متاح نم ذعأ حمدي
 ظ لجدول علوي كازبع ب ورظنب زد :بطهذ نيتزل نوار نجهز كير نان نير

 ظ ماو زبجر بع هارب عرراع هارب هوازن ناب ىكنيد جت ناهر ةبمأ وسم هنجخ
 هن! لا داهزلا سرها هكر لاعتل ىعؤيب مالا ندنعم امه كم دال داهم
 نات وإن ويصر سلع دضيب ماشا كس زل او رسنناوهديسفله تغيرت لان



 مهل. ىو نساداهرح الاعدام ملال ك-لع ةفطر طعام حلل ةالصا ونا كل ذو قرد نزلا وةهلط ىلع
 يلام داش: رقلا اب داشب مجيشدم نكسع نبلجر عم ةظظدشم نكس نيل عم
 لكم نال ودارت نادل شيوصاو ناكر انا باع نا«: وبني شم عيشانمذم
 ٠ يسار باطل يرعاهددا رمل ةبنلا ةهارلاسكو ميلان نيحلا م مه قولا نقر عهقش

 كسلا انيبعو هببأ !نرعره سلا 0 ةرهروبشلاد باطفانب عدل 0 برميل

 اهعتكو ندد: هاون ايريس هاعداةعلغب ودكم بانل برع ماع ون ْ ١

 اردو فرعا رهن مدلا عن سفلاو داح بحل[ سبر حلو ثيدحم1 قره رمت نب هدا دبعنب جابر وأنا

 تويم هزات )نندهازلا قلاب اليل رهو نبع نبني نعلابه نيربعن هللا جر هللا عنب

 كهنانم ن كرجل بهم هن 5 5 مانام نرموضم ده يدد ةدععن نوم نع فير ضايع نمجلارع

 ةنس تامائاجحتر مادو هاما دورا ديدن ةيلداولا عما دابا لن مكوهناهنلها

 ةناورر يرجل اعمل, نب دي ىبإر تام.داولا زحل ل هلكإذ ةنيدلا لن نيزهلابعاب رعد هسا هل ناك

 يم وبا د وباسنسب يرازفلا ضف نيرهكيردأ نهيب نعال ير يراضالل ميشلان ين ئاربع

 نجر جنمملا بعام اب ككل جتلاو اسس دوواك 0
 م هز كنق ورد؟ هراجاب ةنم تونه لل نب هلي ك1 تسدحاي يي رمل صا عينين

 ايا يا عيجرةارغ نستمع لابو منتجو خليل ا مسوي عهدا ل

 هل هرملااماوزلا ةيلده عب 0 هتس بج نا ألا

 2 داإهرع يدر ةسانع تجزع بالعون يطع, نم فعل خرب ماهوارح كارب !نيؤعررهر لأن

 تا كور كدددلاف قالا قر انا معي فحم رش ملدا احا

 ير سمداعلا هن تاهو أو فرؤلإو ندا ن دلال ور ةبقس هتعيقمب نا هلو طعو ىردلا» انفو

 رول دعيزحو نارام دا عيالعدلن هولا نالطا تاداستر. تايم
 تف دلاوءار ويارا هنهيود مما نع ىويمد) ديهللو با لل عرر غب "نير تنب طاح ومد
 3كوب إ دو كنا نال ظنا ديجي ناسج طب منهاج دال مها هلع باع

 انهو مع يح نبتون هرقل هربا دعب عد لوبا مس يوكن رس ةاستاهو كلا

 تعدو نمدهراا مزمل نم يرق بلا طل رع نيب ع بهن هللا دع نيزتجر زعج نر لشاب لستر
 نويل نبع اره رام لن وعلما نب هدر شيره انو اسب مساج ود كات ظهرا لما رشاك

 ١ 7 رحانم تعمر هتلر يتسلل يوجع جك + «لالر ىلا دحالا بع. نللببع اطعام طق
 را بزل ضر يبني لهي هاطوإاو و امان درددوب فورة دل هه رحرمظعر سلب زعم

 ا 00 جداا اناس ها عم ا ْ

 0006-00-0 0010 لللجرامزبا تيرس نم هج دعو

 بي سلا
 6 0م م0 ١ ةامجلايحلاوخ يلا بة مطل خفت داو تن اوودإ اساس تعدو رجع خرجوكن ل
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 لاى /|!درمانلابعمرم رهين تل هبسشلاا عه تزل هز ةددملا شلاوخل للانسان ىف اولا
 ىوبرشإ طل نبن اوي هتيعانقبلاتشبدمه ناعو تيوتربرؤلا تسع دنع + 'مقلاةر رج لاعمضومن اعطال

 لير نبض ةياداو حاصلا كد يرح هنعاكورراطملا دهني نبنأا نع شرحي علا] كير هجهيلا هللا
 لطلاب نب له نبرجإ كدا هنع كورلا مهر نىيديعزلاذل نع سدتلا تي ثيرح امل يزل
 دلاخ:يرهيإنةلارباديرومشلا وتعالي بسلا نه يزحام اندعب ميرتغأ طلاب يول
 الا بلس ناله نجح هنع يود لألم رع نهأسم ثردعو داننج مر ياهلا, هررلا واب
 رهو ضجه مرا نان سلا نه نول هزل جءاداومملا نر 9 لول بملك نسا

 لامانع اطلس اهو انو ضل اوان« عك رسام تار ىار عيش
 ١ اللا تباملاد لدعوملاب هير هنا منا وووم عفن نملعناطللايازيةر و يزييرم لاق نسبا

 "ماو جاز: يرزنرل خعادإ ىلع دادس هقندرداب ارامل نارلا هزت اداه اهاس ضم ناي ملا

 ظ يلبسون ,يضس نشل يدخلوا« داس نزلا هلع ارث نفل

 قدا راطال نحل رهاب بتهر ننس يؤ هنيه سكانه نوكأ خرم نارمعنررمسز
 لعب جبال ايلا حيل سندس رو مزار كافرعتإ نذر نمبلا وشال
 نس نلي ايوتحالب حاس ةنسة رولا ذي هلك يود يارجل نبهت ير هتوف قمححولا :هنعباديوللا

 قرد جتفا لب جرعر سرق لان ممل يدا اهلج! ارامل كسزملا نيف 24

 قام اصب ناككأ يهز ناحل ناكتادخي لهل نيك وبيره نايا رسدر#با نعني جلا
 نكلاربعنيرييوا طار انه ام نبليحن قفا ىاجولابنا مسن عاب مبلدجشلاب امم بملبو

 شاد و يو هذع تيكا َمح مرداج ور بيتاكما 0 الكلس نر هبا ديعمنفلا ارو

 ب داش اهمارلا هلا دعوبأو ضاق ؤردالغب كالم بهذ طعمها نيكخف :١تنعافلإو

 نان يلا عودت م علل ز تامل نبع انيو ح16 نسجت ندا ءتن اىملشللا بام

 يمهل هجر راع اب دريل بون مارال ودة ةبتلا ةحالإ كرملاةكمر اللا
 قفاملا» ةكساهاطعأ هل. هيلعما لصد فسر طقأر جواها قددف :رعلا ةدوح نإ نع قير رمل

 3 در ىدتسلا نه اياىد ب دانجنر مس نع ايد يرمتلا «ن.ناومى هلع ير نعل دبع نإ هنعقددتا

 بانج وج كسلا باهرا دبع ناني عايدي يكل ير اثع ن رهو نعني يحبو
 ت”لادبعو ناهرلارباسلاهيرعتمنم يدر هان عا نين #نع يدرب يرماا نيللي كمإو نيطس هنعايدد
 يلا يابو دبع رتل يع بديت تجوعنب يرمتني نه ول ير. ب راحب مهتيحا ك ثدراحنر, ليز

 ٍناناوازهخ ن يذلا ةثالألا ثرحزي كد يوم لعدم باي منغ نبذل ةةقلا سلام تيزي كام

 بلال نورهيل ةاذلا بونس كال ررع جيلا ثيرحدب رعب نوعانزعج منسي حنبررقانجلل
 .دظفال كمل نيؤلابعهنعورم كربلا ميني وعش موح يتلا نيا دي هزم يشب تبلد

 2201/6 مصايد معي د ضلازنلكرنجؤ بلادي عبد عباك امو هيمن ةلفدلازم
 نا كميل ةلط جدام لطم لجدار حدر غاي صاد كسرنا نا
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 كرد ديل هلا جرن هيلا بتنا اوه دلال يسم نم الهزل ةدرشلا مرنم 0 ين وال مللو نيعلا باب ده نبل سن هبصنر غرف عدل ندوسن تبادر نردعس نينو

 ةداعز دوم نب نهب( طه نجلا دبع نب سابا ن ىكنبان مهران نح نجده دب تينحلادبع

 انزع عااد كر ةسادلار تلاد ةيكرلا تيبنسناكهعنب اعيان م كرا ا يراشال جزل
 قارلاب عمر يراهراريكيبدل عادا ووصل وع بدرا بهاءارواشي فب عسانا نيا اظن امو طعلا ٠

 راكع دردد ةنصلا ل هالكذر فنم يزال ا يرقد ههيبالاتغ هنية ؤطتافل نادعيب ككل مكلف
 ركوة جبالذ ثدحر هام نفسيين هلو هن بس ةيهضجز طنا نعظنالل يزهر
 3قهن يسر عبس نبا وهو «١ ون هنس بج يقوي رنارفلاوناجلا دحر م ماةنمناصم وا كاس
 .نمنلاجهن, سابعا ىكبرا عمن لحب مهران نعتبر اوانادذي هدرد# بلس بطلا هيلع

0 
 نارا ؤظناهل هنلب عيب لله كداصإن وراسي لها نم يراهلا جول ذابعنب ددسن سين ملاح

| ١ 

 ٠ شرونب لا يل ل كرعتاك يا لحاله اوبر دج تكور ترا عاملا مستحالتخإا
 ممم الملا يحل زمن اةيانألا,نيعشلادبنقز نال ناس فان طع ؤيرزجت نيمو".

 8 .٠ 3 ١

 ؟ةيديؤ اهلل اه ننس بل ابسشلا ىةرصبلا لسا ا دال نيون اعلا ةبنلا نه نزلا هاذي
 اعنا ن عرين نيرباجاشعسلا نانع يمي اقلا ينط عت يرهىبار لاف: بحت نيبزلا هنع يدير ع |

 دس لاو نب كه نابحب خاحيال اذن املا هلا ناجإب سر نركىباهؤدهلا نان 5ك نعالسب
 ا عضل ظ

 مز هدلا بع هنع كدر كلامزب نسا نع مرير قاعلا نأمع ندوا دو نمتللا بهنرال لازعسرأهنرممتي

 ني ليم اايجرإ نيرجإر كولا هنعيورر كلا كاد نعل نيرجهزعثرحخي لا ) سنولاصن نيرا
 ../ىلعيرناذ نابل بعرق طلامتلارإ نع هررهرملا لا ةعزب دهس عذر امل نلعب
 رويل و ابعزع ثرحاهلاهرل دجرتو ىداججان نسهر هتعيورد ياللا مز نيل نعثدحتإاهلا
 قر بطلا دبع نوجد نع ىييب لهل ا:نيعيرعر نان لا هلاد عملا هنعيدد شر هيل نركب.
 زج يطالبن مهر نحارل ودم دامخب اكيد وجنب مكس ديت إوزمج نب درس
 قاملبن ارغب مير ملا رح بده فشلا ملاوا د قلن لل يرهخ:: عهده يدم تلغا كف
 لقا نان اب لا رج ثا عل د لطم نعن كويل يزف دير بيه حده انب مه
 رمال املا جي ب ديلا يجر نااذم هنتر سلا نارهر تامالو ل ين الضز عع
 لاتمام لخرلادد ذهن نا هيي دان 1من ترعب هال هبنم همنا. عضد قمرا كشنأ» دش لغ

 دهان ع يدر لد هنن تدرب ابله نم مان, ني سلاما و بام ىوسق حلا )ذر تاككداديشيلا

 دورحز تيودور اسي هانم لان هنسس تعم ىددارلا لجن نجلا بعمتملا او ىنلشلا تلخبزعنزب
 كاملا ببر ع كب ارم وم نامه ناكل ولين طجاندلامد عون عفش

 اء اىبعبدةأ ور جسم اممل لن ينزحا لم ماصؤلا يورط هيعداطصؤلا هنجانج ٠
 كفاه باك حاجا نعرف ب نسل هب لشن طهدنع اورد جاجتلانعادازعايددو بدالازهأ مان



 يربط نيلي ح نين ول با داعم ا نحم ةتعدرأ ل ةيننلا انه
 1 0 نايز نيو مهلك درا نم لتم لف بيوس الاى مرباسعم

 1 ْ 7 انمبانزا يجن ع يساوزحا ولد إن ركبيإ ريدم وحج فيرد ينس هيه زنجنو مزاح اريج

 | وااو هدا لاومد ب هدا نبعألا تسوبانبإ :ءزجالا ةلعسن لوما

 ١ 0 ع اد مولا بتعليعوم مالاتب قمبلاو

 ١ 0 يرمنم نم عبارلا ىأه هبلمو دال هنعايمد حلا ما لحالي كرجل
 ! اهلامل نامي +: هالادأنار هذ أ كونو اس نب عنو, دعو هنعبش نإ تلح يادر عموم نع ثدح

 أ هوو غامل وكمال وديا لينا نعم ىذلا عسل مهاردنا بحفر ةيكتابعاد
 العدس نرزلزلا ةديؤرملا هايل ماللل وكسر ةمبلا نيعلا د . نيايلعلا ادم مدعو الل ه

 ماغي نب بج نبا عناء دو بيجيب لاذ مك م سو

 | ,تفازم ةلؤلا يا نكرمالإإكو امل ىيااؤن عل ىلا نامىد نب بعص ةيرعم نب لاء انج ه

 | قتلالملا نيرا مررمل نب لك جاره اوني ايل ةبنلا له ملال نلت
 | اتهسؤلابجلابا للمال لاو ريذلا تيب نمانملها نم ةجلي تب ىيعس نإ يوكو
 ا ا هاب رصكاب اطحا نيو! الع هقفش نإ * ئارلا لل مزح دباس حارملا نك

 "ية لصجز ىلا لسا لاو هنيدلا لحس لإ نركمولا نيدشسالاقو ةذألل هددا لعوب مقل هنم مح

 لايك مدل نر هملايا يصل نان كرب فام ديل لي كلذ ماكاي هوم ه
 ا يرحم نمضي ور يب انماط

 رت للفيلا ضير + ماصعن لمعلا ل ةناخ .عاشلا لوب هلوو ل ىبتصاصياناكوميله عادلا ©

 طاب لج باج وطعم ؛عر لبدعر علا ةتلا نه ميا هزلؤبتيزلؤا كدا دبل

 نعيور هرجإل ثدؤتجر اداه زك انام يزهلإ يعلوه يده وي وب نع توعيه

 فاول رعي هزجمل جامد ىهسإولا بوطعبن سيو هد اع ولا ماهم لين

 كامل بالا دانا هنن ترهل لاطن ام دال زجر بطلع مرد مكبان
 ةكراطع دمت | ايس تنلهئعتكو نلخ نلعب لعاو نزغن ىوم نعال اذّمد ننال نيام

 ونا هن منداخ مذ وب عاتس هي ىبدهزعاو هدالل نيا اخوتو ل هرم ابا تلك ئع

 ةيلاعنبدان طع جرب بيج لذ عين طيرهر العلا ةبشلا كح نزلا 10 0

 يا دان نب طف نبديزء وعما نايرلا نب هر ةهماو رار بمر ادا

 اجا اجنبنياكتبيز تب بزغيضا ندا نب كام نيرإ نهد ةلعزيورع نب بكين ب

 ان سايعنع اعدم تا ماربع تالقرفبسأ 5 تا انما كتب كور رشم 2

 يقرأ ط نيه يرعب خرط وج ن قاماضب لو دن يبا ماها
 ال لج لب جررنقلا نراه هيج لاخر دلال حنت« هبي فانيلا نبدح

 اهل نار5 زق برميل لام تال هلا نبدأ كقول اا يببجعدان



 يضل هانا ميما اهوا نوع الا بجولا نب ىبوم هنعيورر مهنا زرع ىرربرصم فالق

 0 يابجووع ةنسهنهأل تتكوابهثرحو مم دقو ماشلا ل<اوسزم اككيإ ها نمره شاوي نبديعسمبا

 ه قهر هنلعلل «ابنلاا نحنا جزل جوهحقشلا ةدرسلا هلال ةاملل نيحلا طي لعلا ماللاىتوعلا

 ادعس ن جوعا قرب طيح عوبرب نينا عيب نابص نب ةيوعم نب ثرشلارب هت عوهو سئدنم

 لا اتساوتاكللا دو او دروسا 5 !ٍ

 اهلاهزل جو دالاإوةلمنا نيل اقبلت مايسو هءاس يلف يذلا وهم ْ
 ا 1 تا

 0 نيركينب ةيوعمانب ملأ ب . وزع: ةعاز حاب هيله رج خو سند نحت ا/ كم نإ اكد
 قع ةيلع سد زمن عم ثيل سند نب هنللعو نماز نب ادب عن هقلع دلو

 مجالا ىذا 5نلاوضو لمعلا جل نيؤس حبسا ندع تنسو هدأ بيعوباةإ بجرم نطبره ْ

 ردم دجنلا وراي لا عباره فهدتع هنيذخو لال زي يك

 مريح ل عا 2هتعيوور هدجللا هيله لذ عريطس ن : :دراجإلاة نمو ادرار و نايمسنب ا

 ايزو قمل هير يول نإرعرااو ليك نبق بو يرصلا نسجل نو ندوسال نب عز
 باكل هلا ةصي بوجراط بيطلب اهبل باستا اما رانسن تضبط عيوب اشيل

 تكل ناروالا نعتك مز ضدالع 4 ورؤلملا بطلاوإ نياروا مداسبلاا مر (نطظفالظملا نبع

 0 يادنيا حالو اظفامإا هر الهنم ادد وعر ضمح نير رعهامطنب مرا تاهو نمحر

 از كما سا 0 نماموخمملا جدا زو وسىك تر ماطنيريعنيسللل تعلو

 0 أ | مساره لآل ةبشلا ةزهاهزهاؤ تاكو )تامه تنعتكدتو هتلشلا

 ياعالم. ناكنإ باج مورلا يدمر اا قكعلا وعزل سرا ربع نيزعنب لأ نين رشح
 يعدل إو عساي فوعسو ما اعرق ريزها مهو مهيرشيدللب

 الار حي ابجر نرملا نإ عازب ليتر نادر ورم الجاي رمور اوم نسليكجراشمل ملل نب لهو هدجرملا نب نم |

 تسلا ع طعرساو) هنعيإاب , قارا. نام زجؤ هل نم ميج اجرا رهن كاابع لذابو ظ

 10000 لارا جاطساتلا نيه نبرجل ريع ضحوا ىف ةلزلتلا رمت
 ًاناطكوج ب مانو وغسيل وزر عنب رحم اسنانها ةصال6مأل ظ

 ككل ةداطتتانتسم نحال نورس امرص تيرا كل ودص ةهئاد يل رككر ادا دلوما عاش

 4 عفت ووجب زن نقلب نيكس اللا نمن اهي ثيل بلطي موهنس يزورلا كل نإ طاطا نبع

 5 تمراهلا لع نب هييرعن بيلا بص, لجن ره لعل ٌةشسلا نه ملول بنتا حل ظ
 يع ظل ازبطم كمل عجن 66ج لم نانا عابره ليم ١
 منسم راو هب ضند نر طنب سمج شوإ هنعيررغاص ارض يره ليحبدجاوإ هل ببعوإلم ٠
 ةسهت دا تكور ربا ىذا نير نسال عيوب اىرأ اير دج عيل تن لاله زل وإو لنخلا ني هيل ْ

 0 وا هزار نضل دلال يعلو يوكل تدل ةنسم هثسن نع رسوم ا هنسا بشوت الا ظ



 مازن يرعم لكك ناز نا مهلا يدب رومنس نطبرهو لكي هبشلا ذه مال كونلا
 لق زنيعمر يدزلا نع ةذكودل رتل ليصل لفك باكل بري ز هيلا نيرو ثيسرلا تيدحركتو
 يا سييرا! ثرج ني طن ناك اللعيربز ابحت احول جو تارقلال هاد لنحاب لجل هنعاهيرد
 يرد طكازعلا بغرب كارجن بار ىأبابر ثالث ستاير كلل هيض ليها نعد لررامام
 ةنكورر نايصحتر نازل ماويرفصيإر سئل وع يدرب ةرصل »© نسنلابؤخ ني سدتجني نس [شرإ هيك
 ةيئرم يرد لوزلارم هبال ةنيطلا م يش باح نبزقلا نكس ناري ديال دوهر دن دلو عبط
 نين ز ريس يرازلا هيرعم نب ناورعهنعيكوربهثمزاح نبدازع نع تدر جاهلا لكلا ناز ب مه دن
 ضرب كا و:نادلس نا هسموة بعشر ىدؤلا نهد زعم تب كلاس عح قركلا وعلا بالا ب باخ
 يأ كوإو ليحل هاو نوره نايلون و ابهر نبهللا ربعدتع يددهأمبب ةيوعبو ب ذ ىفا بأ
 نياك ث رجح اصن دن قنيحتيرجل نك عرنعم يردد ابعر درعه نشل نإ 9 1
 ل ير بو نمودج ةخوكلاب هنع تكول نبا ناكا بابان سارتر مس ك/ )دب
 اواي صن ةوععي جانبنا بحل تسيظلا كى ةازكه هنم موالهر كاهن معاببز ]لل ىذا ات لب ناكل ةيرعم هدير عاس لزب عسانا تاز مندل
 لكشلارائبإر نبى زمني داغزي زججو نانياهر تالثدنس تامى با وشمال ةنس ةنمأب ميس كيلا مب نجلا
 ظ مرار بزار هر دب نع ثدجر أل مالظنعو ىلإ ندع كلا ندعو
 اقر دج بايمن نين وفن طايسو ثايع يصح بوح مل كار نجى ؤبا للا ءاساب ىكر
 نجل هيأ هيرجخن ماعم يعيب ثبلا برعم لا يل نيكيوإ دياز علان مرا هيد
 نارا ورنم نماؤ داننجلاز ركل لكلا داعم تهبل هني يلزعجنت *تيرعورم هنعب تك فوهة يس داعب ثيعايدس ب وجتلا ناطر عاب مهبل توما طبع
 | عيني جالسا هيلز 3بجين قاب مهل نزعل نع نا ما شدحاككل ايمن نانع برهن
 ًاياتو كول ةشنا نم ةىكلا تاكلي دنخوتإبلل نيدرتيَْعلا ةيردرع نب كو شهد
 تانرديرابلال مر منجل مدا رغشل ناري نجاه ات. نأورح نينمسزدا ندد عانب كعامل

 الهر كابل هعجعلا بنها و غزلارؤ هو ميزعبامهتضإو َانزلنفطمكع نان اس تودي

 ةعاوور ىدئلا نع كور علا سمس انني اصور ةنس تتيح هيلوالاي الج ماشلا لها هتع يرد

 ها 7 0 و د
 5 رولا ىيطإتلا الة طظنا تحال هنلوعإلا ناو هينا جد اهلها نمر عام بضمردو

 .ىايدعتبمدلريعينع طرد ترج سمس ارا .مواككب كك بزعل اش مقلا بلا ممل لازما لةب

 : نمد! نارا ال بجش بكل هنزل يووفز نب بسلا ىهةكع كما رتب دحلاثالر



1 

 ا راك هنن هنم عمسهنلإ ردو ناربتلا بيو !نيبديتت ناملس :ةلاولإ هنع كار رموشس نب لقت نع

 0 مااا لدا غرد ارض يربكَشلا دو نعيلادرحنب ناس ةيرعمنعيرر يراكفلا

 الفيز مقدار داثرهلراجل نم هتعابجام زم موعقرثل جايا برم صان شعم دادنب قزح جرل لعلنا

 0 ا هيدي كركم داو نب داجرشانبدججوللولإاهتامزتقيق
 امو ماتو مبا, ةذوكلالل فيدال بلط جاد ءزنضلاجلاادل ىعر از كدب انتل ليتهم كقذيك

 دا ا يركماا عنارسرب برب ليشتري هدا ا الا ةنس يلوالاو داب تام

 ابعت شيد دبا او ىلعبلاف هخ.ركرارزكوب نيد تزرتفصلل ماما

 راس لام هن هّستحام نامص دارخبب مولا نم ةعات نعلن اهنيعوإ كح نرحل م ةعامجرع كك“

 ا دالة مسرد يلوح نت رحبوا هوا

 هال ارك ه تءاعو ناكر نهار هداط واد يروعلارب#ني لعن ليغ هلا دب عيبارمره

 مل اى يبا نيرعلار عن نيش ميدلت .دلحرلا بع مرشلبا هيجواؤر ل صناو ةياهيارت تع

 5-5-2 ,نسططينغلا لارا كلو يدا جند: ضجر داخل ناذم نب لمبارك ىلإ نع دج

 منيو طيجربا أركب يا ٠ ةنس بججقتااء ادت جو صان: وسو هيخلنإ هنعيدر
 3! يرمر نزلا يدخن نه به مدع عتق الضاد أ يداناكيركتلا باش يله للزب
 نيك اربد راما عير ناو دولاب تكي ظل حجرا اكداسل هتشاد اهو رعشلا لرشيد
 3 0, تاوصلانيدهلنب نيو ع نا نم هدا كرع تيرم عمة صا ار مرد لا نرسعو ةسخةئاددااو

 ردع دينك هنهلياود هور عرىوطتلا للامن ركيواو زازا نسلط بيحجو دالذْن ثعسرد

 0 بنان ةّنس بج نحاشملا ةلل اكد تادواظن ذل بظل

 دعا هدو ةياهدداد عبس ةنسا االفببتم اهوالركسيو الفي ةماسصمو مارس ةتساا كج كلو

 0 جر دان  عاصارب لهوا ىاجو دصن اي لاذ هقذ ىو هيطعز اد لرْكلا

 ا! ىريعلا ادم نرجو يسزلا ذا داهم >2اانبعو ىرمللا ىدأسهر ةشسملا نب + دارجو سلغم نب, ةراح

 ينافس راو تارملانب عيار وألا نيمو هنه ودنا جاجا عيل ناؤسو بعمس

 ”تا0 ا سولو هيو عم هن ةيلقوذز ثؤر ارز كيلح هنن ولت ا للزفملا نيد نيش وباع

 طبل يدلل حن وديا نع نحرك نا شلات نبىدعنب شنب ماصع مصعب

 ةقووك) عنب عر باول عبده عبس .ررسلا عفت! تيار باهي بع نب ملال رع هنبا هتعييدد

 10 نيك تا نصري دياب نسا ينارهرسمابتالاتررلل : ١

 مرتان قسط وما داغنا يكمل س نيراسن عت وب نعت نزعجهدررظخ رب دوت

 مي دادز نيرهنبن م لإ زانشنا دان : هر نسل نيكركي ل يلاوىداكئ عادي تايعتنيدجلنع

 ١ ماداؤل عيدان ادام عم عبب نو تعج مه تكل ةواغفا فل بطل تبا نيدع بر جاكم! هلك 2

 06 .ةنورعا معسل عين عةداتتلا باكا /لكانب كرير هد يلو ةنس ندا مالا

 0 يلي نيبال بوست تاس لل تاير سما ١ دنس هندالو تاكو جدد + نإ نييرلا يعمم



 كين ةينلا ها يسنع نانا: ليون ل ةركمدنانلا يوةلملل يعل زويل مج الذتس 0
 ني ميلا لمعلا ننس يهنلا بع نعلابعورإاب ىو زكي هيوعم نب هعصعسم عررم ا عنب هنعبنزانب
 "تنم رولا )نغفل ةظفاشو لا وهروب يك جلو هيا عرسابعنبار عريرشنأب عمم نب.
 يراه بكب بن ةربمرادراخب د رظنب لكم يطع مثال زبه بس يرجي يلازا دلتا
 كرومأدبي هير هرقل زرللرنناسحاي اشعه تمرح وزو نايل زحاوعو كاوجاما نستمع
 نهقزنلا تال اذ ناك منعم ضحارب ير ناطر كور كلا نب هنلابع هعيدد
 هيله ه:را نذر كا طنا مس هيلعككانهنلا ل راظ يريؤلا نينسلا اديرصن هكئربإا نع دارج
 يايا ديلا هجر نفس لول هذال عبر ازد نلت هب ل لذ ةاثمل ايكو هس داك
 لوول اذه مارح ناك ةذوكك لاس ةنردأ ف تاكل نعد مميز بص تيتا ول لكاتتكازجلا هثالع
 هلاررجتوييدد ليعمل 3 نسل بلح نيجااتلا نمو 8 هت تامر درزنلو هتئملاب هتصور نيجعم نب

 ياي ننس درعا نإ نكي يرحم دارج قده نيل مدمس ببلاق وك نا دردتب
 لاجيح نفك دجال يرشح )بح وشرع هاج حما مل لت ثيداحا عسم دارج نب هفلاب هع
 بليله احوال ةدانالافرر ديدان ني وعم هذان سوبال اذ ىلذل لاا ادا
 ياهل ناله تيار لات هذيلا مدد ىشس ريدا صصباا ويده رهن اذ ندشمالل بيزج نع عز! للجد
 1 كاوازمارب اجر هما عما رح دعنا عضو كانلع ىلع أد جنا بعمل 8رلم

 لاا هرطخيم.ناكلادب د ثتراعلل نيعلا ضب منا نو ككاو نحلل بادب هين كري هش ردحال ناد 0
 نشل: ةلعذلا قدح كب ندا هصاباظنا ذلة نظنلا ير ععي ليعمل ادإتسل نيون مر ةفلككل هيلا ذه
 . زمر جب زاحرإ/ةءيزملا ناكل نسل يرهعميلا ةيشلاورمو ثلا هدي دشنلا )ل هنو اهرتج
 يالا نعي دلو طبعن ب عروكدلإ لز الهاوي ماشا نكس نصر هئاكع
 كلير مهرب ىةعاصلا)هارزع بغل اجلال هنعةيادرلا مذ ماديجالز وجيم ىلا لعب ثيدشل عضم
 بالو ثيل السر هنعيدد يدؤلا نيعسنةيددالاةم ةاحنإنإ كانه ئلاعتل نسخن

 هدو هذال اكو للا يدل تقم ير 5ك فر دسونعزبلا نا طعطد اكمل ث يح يرفع ه
 هد يزعج اهجتنل هىرارجلحاسيع علا داب عدوك بنمو كيلا ةينلا هن همللا م تفل
 هز ومادام كار كاسة هيل فاز كراج وازن اواجساجز تزيل
 اكاطلاوبعز نيحوم نييطقنلا داع رح ناكيراوكلا ةئسؤها هزاع تبي هلا ع يزمت
 1 نزيد كب ىسبزفلا نرماملا قزلا ب يجر نيريكيكولا هنعايدم

 دما وإس نو يررجبهللا بع. نهاريصب ثيردح اوما نم ير وكل! قجؤنلا يوه بله,
 تنساب مداوع اجر يواككلا اسفل هنادي رجاوظخا لن أسعلا عج نيليخزب سيعتيسفلوإ
 بم وحياك ىلا ناجح نجر يثمر واو نطل بمب بدجل ور هليل و هدهد
 راع مولا عياد طيس هع تكل هلا عجور يرسل عارم ةييمب مهي



 ظ ييسر ون رز ودعا ناحل مكب خايرطلا هيلا نضر موب ىةاردا ساهم كمعلا

 89 1 ذرة اكواعت .! هلل انوي ايلا ىدلاكين نيوعم تن ةدتع مما طن تزعلانبعرغيؤخز

 هيلا زسولالادج .انللا جز نر ةبوطعم نال ةحوشما م60 نيفاقلااسيب هتككسلا دارلاو ةلمبلا

 8 ىدشملا «ملاعلا عضاولا نب موجز معلا درب نم جرف طعم .رامصهج لذ ةيرق فد يفرشعا

 يلا وراسل كاين تاوةماسإ تلا ز تدمت زاماللل هيلث ةطجلاهنهاسام تزن

 لج: نرمي البنج دحا :ةزهرتساا جزل راضون بوركت ماع مدان: ين ني ددعسأه:لوزلاب
 3 حاولا بهو ملل هايمابلمب .:ةزكطعدادخب ةيزاشو ىهروع نو باطخلانرع

 كيرلا الا اخ كنا دوس نراك ندر رد من هشيم ابوسلاو هدد دو تبدين نييدعس نروبرستت كشنإ

 2 0 هبشلا لهاإلاا هزل 3 رةهاتلاد ايل يحل كرا

 توني ودعوم ىرربطيالا فز يزععلا مكر نيرو جان اطونمما» شم يزنلا ياا مولا عا

 5 ىلا أورشع تس دعب هنم عمر لا. هال زل نيلي معرل نيدو تعدد انزال

 ازا دارا نير )عمير عورشملا لل هيشلا هزه ديا مزمل ذو تالا توكسو ةلملا بعلاا

 اهب تبفيزملا ةنهلها نم ىزيمال جال لإسناد عريف تب ' ميكا تيداشنل : 0 ا

 اهردب ةحيتنلا اهلاو كك 2 اّيلاو «ةامج نيعلا ضدي 0 انامإ هتحتبتكو و هليل

 اكد قانشعلا نم نبةينخهتسزإ جلاب نأ امد ممومرهو ا مقعللا بنا نه نزلا هزحا خر ثلا
 2 ١+ ماطسلا يللا نب لاا هد لاة جاهلا هني نبديوسن دانس ع ثدحوراخو ةفيس نع

0 
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 9 1 زبك عيجيايا ليطلب كدو عامجال عممامل مقره لذ مريزن+د ئدناكلم نحو الحا

 5 ا كيم ٍهيقعنم ثيرططرب رع نهرا مح عرب #ى تح نوب اير عربة ةياسؤ سد ءانالكزم

 4 ا يعلو وحل ايي داحتو .ةيرحرب لاوس عير نب لكل ديهوبرم كولا لبهوا! ةنثد

 ا يعينك نيهنلا عمي ري متفابل ماوه ساشا اسي ع نم ةلهؤؤمللا ايلاعيوكسو تاثلا

 ليطلإ - كرست راجي هد هاة رجوع هدلار ععرمو لان قدح فوقي دحرع ثيرحلاذا ناووىلدمعلا

 ا ترذدر كال عبر رت( برعزر هدابعنا كيمو ةنيع نارين هعيدر يكن لإن

 ةرموسلا نمتاذإ م ثدرجو نسد يف متر نوككنمجو نيو اقتنلا م اه نب كربخملااو مزح

 3 دل يوحي ةنعشمرحاكرؤلاد ورعب راثهو ديبهعي ضرير كاب دحومي كلا دبعم

 هلق ىلالذو نيدمنيوكفتذ ددراعن َّ اهو قتسال يسري نيهددأ دنعي ماشه نيرثكوداعياب

 5 يرباطس زعم منا :نرثم نع كدر ونمعلا نيس ىبهنلا بعد هب نسا ماط نجلس

 لبر عللي اوما مخير هنعددد نازل ءنبريفناولت ل نع ىرري لمع بد سعاد

 0 م دع اك ..الؤم اج اطا باطلا نب لّيمع نير وم نب هسا لبسع ني لبر ب ىسغ

 عع تكلاأب مسدد 0 اسر زحا كس بدالالشعلا شنوا لاذو نواس حراق

 0مل كيوي نتا منح لهب ل قدري نال ايار هاجرت .ل هنارتاس معهن للا جع

 " نك ثيم هدسلادا ايار عنا 5010 0 ا قر ليام «ولجن عادم جر ولاد سس زل

0 



 لملك نم لتسلم بعت مابه بلل ةبتيلا قهر وبلاد انصمال اسس يرجو يطب

 ملا مال بستن يزل طنب ورعب نحا شربات توم ؟بارزيس دا عبك
 ا ,يلاهزلؤ ,تافلاو تملا نيججا خيول مل هنس زن يومن وناجح وختم
 ار ا فاقول يدوس هالجمال تاع سيدنا

 جرن لج يبق ع بود غناوي هيه ذيل ؟زكمذو هزل هعمل نديوتبعيب

 سابقا عجوقملاراتمرلا لزب نب بيس نب ةداجت ثيل لنا نب سابعلا ني يجنب طر! انيب

 الي ىكئررلا ناجحتب ىبعنب ليك ىجراطد رابط يعينه نإ صال قنسنيوجو كندا ذنب

 باكل ع دب عيند تبسط يش الا سلبا نعود بمتتلو اغلا ديلول برمج لل
 يي بدع رهن اال بطال ا اد ناذاش. نبل عوباوعداطتعل ضنا نب تسف لب )نرتب

 يلوي قا مور مس زدنا دز نق رتلجددأ قطعت يعي احلا كتلك ١
 الزهر عد نسلا ب زل .ةناكس وطب هنائإخر تحال هينا ةزه نصرا ايلا هزطنوونماقإ) كو

 اب كيش هيريعسانبهدلا دبع هيدر ابيب حض جالا ديلا بنل تهاقلإ رك زهر تاق خي كلذ

 محد دارج ي ديرما سونا ماكل )سن يبت طنط نابع
 ينال ل ونبيل 4/نساجزعر موجات رن نركب اناا يشل » 0

 | 1 ترج طير يه ماكل ةلص وطال نا هامل للا
 لدا ةرملا بنا ميرا فرم كرابلا بلبعو ةمْس نعاكود يردها عن للا نبعراعو) 0

 خي ا ا يو

 0 هلع راد ان مجرات نجاره نيعس ني نيعاب لهل ماسالا و بدال تزل لجو ةيوكلاب رويدا

 ينور ىيعجسللا بع فرجه د ازىنخوكاؤما نظنامل ةتعنإابتيرلاذرتكيدشمل نال
 5 0 اك يطا سيق ليعس حب .نمحرلا ردع ىلرمره يا

 وعم وكلا ةماسلانمما بع فادي عنب نيل عع هتيدجتتشساو شاور ذك, هلا

 حدابعم يحيل نبرجج مكمن سلط > هسوبمالم د دوك
 ل واو سجاير نابلس دف 0 جو دم اجو رمل

 ستحل ئطج نإ عني نسف ددارخبلازملظلانيرمت ألبي نا جاور عملا تبديل

 ناك مهرإ نير عونمحيإاو يلب مهد نرك؟ا اك ابا دعبل وب هاما

 او كيا نعال ة جداا اناطينجيب جمل كلي نم
 10063 طال م تنام تكل نس ناب عضير نام ناكل هب لل التخت

 ابطلولالو هءظفحا وعن سابعلاذ نم لإ جوحسم ني هدد نبع نعي تل هنا ةدككالجا عمال

 الخ ذدطنا حضرية ناجل املج 0 ةزعنبا ضع اك ةيزه

 ام هاذ لس بك مع يرس اذه تبغا ثرحنم ثيدحتلا هيي بيجا ا ارلسلا

 لالالا يك, املا نيام ىلا مج: فقل نواس ىاستضلا ة 5
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 ا عتابا زلة بل الر غ نسلا ب هده يود: دراد كانك ب كمال ناجم
 ديل نم يزل نطل ود, عني ديعنبهلدب عجل واع اول ةنس نفل: دذإؤ ذرب هدول اعمر نسأل
 كل هني يرلاةا سلا و دال بح لعرتالا ةسغن نسل نراهدنل منا بعت ويعيا نعذيرح
 0 7ريال ما نس يل: دؤ تا هرج سافر هن نسير نيهان وضعحوباد كرلإل نيل دع
 ابقار يهد نطيل عنب سكوب ضنا فر ىشسملاىنرطعلل ةيندلا ده .ًاهلااهزحا خو نطل ءاطلا

 ميا ذس نيش نربجر ةشسإلنبناثعنب لمتنو صهر ابهشهر حو ماشلا نكس وانني ل هانم ةرطملا هه نب ٌلياونب

 فرماج بهن نسل برجا ىزورلل ن املس نب ىتعن بلجن مزعل جت يحج قالا بهزطجب نب فديو

 "لعيب اى ناظنالل يزارلاهسا نعني نجحنب ماى ىانيبمال ةدسعرب نعاني نيحثدبلا نبعيبإ هنعايادد متزنعي

 0 نيلملا طلاوننيحلا يب يولتملاقو دصاداكو وع م ةنسؤ هنم عسةنإرساعلنبارككو س اكل هرب نيعلا

 لربع نب دن عرلابهيلرعاشلا ةبشلا ةهرم وهل هيلا تنل دبل مومو ةطعلل ةبلا هو ارلااهزعاذ

 ”؟نوس ماناوالش أد ذواد إن باجمل دان مدل خالنلخجراخلل نيسلل بهز به يتمالك

 نتكحو مغرم ودبازفلا ثيل كازحل تنل نيرجحل نس ططحد هنع يورد: تار ايتخل هندوراس رخو ادد
 اما :انكو كل نورنا سام رمادي ع ددم ثلا يرش, | وطعلا ن كلانا دابا
 يع هيرب لن نمر لال لادن كدم حولا قو هنم هلو دنمل | اهونعم عدلا وة امرا امل هيله تنم
 االول الالوصنمكا هوي ةينسع يار نمل يلرعول لاجمل برئاب نهرهدلادالادجا ل )ماب. نق ككد نر طقس
 يلا ةءاسماذ م لاتاراند + دالتد اكوا ل عيك نعول: كلا لان اببرّرح مد وللا فوغ لل تاروت
 كم نات اوس هن سيرا تكل الط نتصل هس انراعاب تك نشيل تينا زعل تح
 وش لالا نيلهالا جوج نيكي ن نين ىذا عم اجلا! هلل راب ذم هيلايل بلاطلاو ننصلكو ضنص تا
 جدازطل ستضبإلو هيوطعلاا مارال .هالتملا بالا ةنفل ر أدل نوم ال مانا اكلها نقربلاو ثبلإو تاملا

 نب كالا عر شأد بيرج زل ىبزحل لجسم هلي ذي! ابو هني عت يدنءن اوىباملا نمل ديس نب ةطهيلاوبسما

 لاق بلع اخ نات جيري يطع ااي باق كي ىلإ بحي عمنبهنا ديبع رفا كارم
 0 انهةلمبلد امنا هزل نرسل نوكمى ةلملانيدلا ني ىصضعلا راملاو نيسغلا بماي ةيرطدلاهلمعال
 عييفمجلا هيرلاي دار ساحوبإ ةسشلا دهر مى | وامل هب جيش زعل طلخي رهو صقل ل هيشلا
 داعي هيي نيدجللاةدهر ان ق ظناشلل ها برب موكب ةلس بدبس يلا درع نريكلع!ا
 دكؤراور, شونلاههلا ديعايا يرأس عمس ٌقودص هن اق سما جوبإ ا ىأد الدسم ناكي نهم ةمعأ هيزاير صفدلا

 لمح ةيو ليحمل ني يهندا بسعر ىلإ ىجوم نيرشسب لهو ثيل نب لهل نيه نال بوبا نب

 لب وعلا ن اهو سر رسم هنسس يلوالا عدا جنم يسجل سدا ألا مدا ىعضخلا رس حو قيد يدارخل
 06ه نايقاد ريعلا باب م عف ةنس هند نألل نيرو عسهنس نم جابني سب تبعت لزم نال برجل تعم

 0. ةلتربزنحنم لج رهوفبا هلل هيما نه درب ةلهؤفما ايلا هزل ئرنم اها جيو ةلمل/ نيد م بانلا



 تريب الدلو يملا وج دنع زم طهارمس نىك لاهل عجم بحري لمجلة راطملا وجم
 لاك ىلا كابحنب احوبالاهراطحا نابلظر ع الهلا نير ايلطب بهيكل هنبلابب رار وةلم نكس صل ما نم

 ب! هنس تابع للا هنعومد ةنيعنإ نع يورط طي اهم رادو ةكم هوبا نكس قبلا نم هصاةوبالهانم
 اج ريرلزع نا جا يطبع نعيئدر كدا ادعو نادزس سم ذاق عرسل ترام لمي ها نحارب تعمم
 اما نمراطعلا ناهس .اهزذفلا رو مريع كردلازم رعي رتل تب )م ياشلا نقتلاب.عيفار يذلا
 كبر لمحل هلا دبع ممل جاو جالب ةيكس هتع يدير نب نع ة دبع نب جاني نع يدري ن انس نب ةلعلالد
 هنعيور ينال بوإنبدورلابو يول هلل عاباد وأن عس ةرامالاب هيوم اساخإت اكن كأم هيسراخل
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 اا كال زفر جعلني يدر موب منسم جداجو قل ةظتالسا بعيب كل 0
 سنرادب هيلا عيزع اب ورد ندارجب عل ةنكاله نمي دراطمل ايلا نرازنرن بجلحنب هراطجلل بسلا كه

 لباب كك يت ماةويزعلا سقلاوريلا ىلإ باك ههعدودر نعل يريصيزانسر كبي ضاينعد
 00, ةنسوامس بتاء ةخطاقة تعور ةنسذيات دا تاكر دل ريل اهمنسداو عاصي
 دقو كسير هنه تيكدراظهل احنا نب ذابو هتركك يجراطملا الل يرجلل سلو ياو مةنوكأب
 امل يرصلا نيس نب ثهيرط نافس لاو هزيم سيل |جابب عزب نجل لوني لإ تدعو هند سال تيك هنع
 نإ نغاقورعنيربالل ل هني نزل انكر ال ئيرط جال نيو باش نب عيل خدر دعس نم ئييرط هلل نب ينال رهو

 اةيوبغب ستار اسلاوا ىلع نينرع اقول ىلع لناس لل نهن رمال دعب نجلا دبعر ديس نىك
 الوم بذوكازكبح نال متلي بب نك نجد اب كك سبيشل هنأ زخ يدرطملا
 كي اليخدلل باع ريداك جهد خشات هيبه نب سيال علا ايار درا همريدنب مالسلا بع تسردإ

 تا دطسامبا قمتم نم هنع تشكو ءاوسْسسد اج قتيرلا ل ايي نط اكةنع تنكر هيلع كلزندزملا )ساكن 0

 لول نساقرشلا اجلب ار مضوموهررثطملا ةوملل بسلا ةذه هيجل نينا هزل وعرب لمبلا.اطلر ميدلت

 بطلا نضر بنها دبع لجلكواو نوعا ع ميلا ؤدن ذى ديلا غطناانتتلا بص نب نارجني سرد ن
 هيرتز بع ل مر مسار قل نب لهن يسم هرم ثيرحللة وزير انلان بلكي عك نه داب زها نع
 نيس سدح مرنع محو هنسرتصو ركاب عمنا كور فرك لوا دجل بنتن وسملاوإ هنعاي اهرب
 كاب ثيل حل :ردص كن داكجلب:يرلا طلاب عيدنب ناي بير هني ووضع دما
 يور ىف رسب ليك ىوراطعلاد بخلي مي رهلر كدحدلا سكن ساهر هعبر ناهاهنبجم عسربطملا

 مايحس هن يد نعاني نعول خل هالو ينبح وعر رداسفا
 الذ ا- عراد نيني نيس برك رهن دوك سدا ىر اهلل حجر هجر لاله ار هيزتند
 كلنا: يدالاكميل نه رباك! كلبي كولر اصل ةيوجرم نيوسابدما
 نب كارب المع نوعا عنب وجيب رمل نب ديعطج اوس وع 4 هنسزحإلا عير قرؤزم هتش ىدالناوعنرب دجا

 قابلا مجبل قبرك عيد نول ص برك يملا ادن زج مسد نما منول هن



 قيمت نب لجل نيريتتب د نإ ةنعيدد مهرإ نسم ةتمحت ةصخد مخنأبإو وصمم نب عبد عنب

 امز عد: مردف ناس عسسل ل ا ولا اكيمرقعي

 1 «؟انالاو رج «ن اكىرعج تمزهونس ةرره لإ ناسرويم نام فيدل داي تالا نرش لالا م عرس

 بهز ملك ن [وابح لاسم ايدد ك5 نالزه لارا زجر سالو كابهرعنب هّترعو دووسمجرب!و قشعلا

 ال مارعر صخإل بسلا نه تلم وصلا هكر ياخي هد يدحلا دلرؤب مع ةنمشو تامو
 ترعم ل رومها )هذ فرن هلا بعيب مرل ةرج جدال هع ول هيلا تنلا

 ناس ثدرح. كيرل سارت مالم اال اع اس اشريمحلا نجلا: داجتي ل الدب مهعنب ليغعبلمأ نب ساملا

 امى هلا ليمع سلي سلال ةارغ ةزرج مسيح ودام 000 ةعاجدت معمم انتل نيرة

 "لاني عيرلابو كرو رعاياو ىنجسالإ منعني سفلي قبولا اهلا يارب اسزسبو نيالا ناعم لهي
 ريلي ,لعاصترليخن ى كي ابا دارغمر ىرور شدا > نب لهل هلدا نب عادا ينارلا اح نب
 يح .ا- زل هنرمزملؤ تاكككر اح عبنم نب مااا دارشمب كرداو م: قيلجو ضاق هته نب
 نرهساديعو)إ ار جاءاجرخت نيود ناطر الرعب طعام هنس عمم نم عامل

 شوا تغران اةطذا طل هدا لبعولا كن كور مرعب لا نجل يرجع نعل يعيد عملا همادبع

 3و! دولا نيرو ةيائليو عش ةنسامي هعامسالل ةلرب عملا هاد جلا ستيلا يطا هذ لإ نب
 ىمددار م اج قكاغرح ملا ةىإ نم ةع*تفزيرةرالامر سنت ثيرذ نع تكلا ةوصعلاو وساق
 ردد ةو هلع ده كرز يسار ةنشاروإن نيسان راف
 تشي لمان ممراس دكر ولل هل بزي اكفنا ق قحتما نينمالاض مهين هير يللا ةيا نم اتهنلإ)ياماد
 نضمن مردم ه ويوش تنصح هنا ميوند رعاك شن تار لذا يزحاالاذإ لوي امي قدم كلذ سفك

 نك ' نيو زعفلاو ترمو جال رععلا نم |. هساكةراد هدانع تمل حس ءاماةالع انا زف دير

 ننال زاك ادا عمد كردي تسالني ةنسلا نوط هراتمل نم ندوه ةارب ماها نسال
 ايش مانا اذامممهاودا ١ ل هرجرطب ؟ هلا مهام منيساككو هديمأ ىلل نبرم نمل شكك( تيرح ةداهلا نا كلل ذود

 8 نم ةواصو ونت, نسحل هتيارأ رض زعسلا 3 ىيكطلمدلابدعالا تيكر كلا: :داعاجريطتو اسلسعذ
 انجن نزصيو هيلع نؤي ومعت أ تير ناكهش هتاوع دوام الات اكوا نش رحل نيام تار

 50 روك كس هدا تناكوماتفعلا لا ناسحالإو عضاؤللاو ىلا سجو اهنيوذ داما عدوا )ثم نادال

 بلا مزح طهر لال>د ناو سا/مإ زوم لافد مشل يونس هين نوب اسي نستلاوخ نام

 اهات هنم لل هتوبات ليك ىعراو كاسح دال ناهد هتطولس تك ءاداهد تولإ سا د مهاب
 ةداجاعنصلا هول ن وتل طفاورطما! عيبلل ةبنلا ةج طخلاءاطلا نيدل ا بادب هينا هيجابب دع
 0 جاصلا "باكي ئيبرفا يما يرحد معا نيلسب ا يع نيرجتملا نبع قلو تيدا .ارعلا نماتك

 0 اراطخا شوا د ىيبعإلا هزعاكود تيرس نا وع راطحلا زج وب مس ا سح نيس“ ماهر ةزبدع اح جراد
 لرب هنعاجور .نازطلد ود ناك ناطممامت ن نب جاصراعبباو د عميد هنح قود رس نراعح د ,اطخات احرار كوهد بش

 جمبك يروللا هنعايرد يصب طخ ندا دعت جمد دا ةنعاك لا طخ نزال ةرلابام ثيم
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 ” دولاب رار, نعموااوفّرع يووم دول ادو ةعاضحت فاطر توه نزهذ بميظنب ناي 3س

 قصر ناهبرسإلا نب ةررجللا هر كرطلا دل 'عرصعمر ناهتن هلت لاو داصلإد اد نيدلا ضب صجولكلان نبالاذو نيل

 يرياالخإك ةنلبلا جال قدا طل لاو ندا اندلاواروب دش معمر طيره ناب يستمد دبع

 واو هزصلا ]ملا نمل ماراهدج هلا مجرداصلا نوكيرنيعن | هضيزيضعلايرج يرجع
 ٠ افعوبر باشي نووي وصلا هن عوز صحا, اجت ةئلرحورعولإ بلا لف ىرؤنملاو باّتلاهب غبصي

 ا | باول يبل لدم دا رس ررتشا ا يو هدوم ا نعي
 سعت بكي قيزعم هنع رحل ل هتع يل تاما لاذ مباشر ىلا مايابالا عانس نا
 ١ انهجك ناين دح نزح هلة واج كنا نعمل ديلا ابا تتنأد لالا وإنعشتال ثيداحا

 | افونسلا بان عيل نوازل هكتيدا خلة ضد اقءار ماحد 00 ؟قصعلا

 يدر ولي طلا درج جيلا يزصعلا ماحب ةطلحقرهب) نجر نع ةيادرلا كر هيعآيزض انيع
 يبعاب مهرإ بلسان مهرإ اولا رراهرتسإتس ةنس تابوا بطلا ليللاوإ هيعمكرر سمس عيورل
 0 اة 6ةنيبانجا تاهت تحل هتك اكبهو نبدا عبادك نم نال م فزع! وعي

 دجضربز ل ةمل وانو نالخ لس هناخا و ةردذ ايبا خللو نمثل برجر ةهعقيبر هتك نم هل

 | امام 2ظ2ظ101111
 انج ةلاكك وظل 2!نبرج نيج ز هسا نيل نع يون عيرتعو ىداعنلا اموضس نبل ايزل اجرعنب قححو

 | 00617[ تاوزسلا تيرنر علب نيكول دهن عتتاكاهو نطل ش

 ايزغبدجاو يديطلاو بعت دعك إو كالا راح نعجدي دابر مل لا طؤغنعرارتادلا ها نعد
 ضعت رجمل قالا دبس نإ نب لت هنحابددمجر جافنا رتب صعبا يجلالإ ملح
 اتساع ناكيزسلا نعاس عا نارام نيكل تاج

 كيفمب مسويركأ نجود تيجو ىيإلعأ ن مهرإ نع يك قرش الجر للا بلاطو داسهلو نفل بخس
 ياعمري ونا هكدا ثحاب ديول مادخل

 ديلا طي وماوعاا م وك هن تاماعزعي يدع! [ضعإاياو ىدر دادي عسوبا هتعاورد كارم 6
 سيدو بتنا باز ماحد نة حالا هزل ركل داق توك
 قنا زيمعب تاصهلاعوب سس نبىبع يريغإعولا هيلا بتنلإلو ىو نسا نايت: دادس فرم

 مهو هبلخا هيا هنسةزال يدا برج طع تيسلا مويا كبور ثرحا هررصم لكس قدا )هانم

 ا : ةرم دالي لكس يرصد هانت .بوقحي نأ غن يرومصحا مالو عجول لوضع, كاسفان هم هش

 "كي ةجعر مصرا مو سرك سمر ريو جسواو يكر ابو
 اوي ليعمل لذ وقس ساحل نيبرمملا نمو قرعم قاهر يزداد بع هنغيود يدها يلا وعن

 اا قدرا [يَرَمَم مطيرع جودا لعن مداه ومر وع صعبت تايضللا نب هش نبع

 1 كاهل ىنونج فمييوإ برس تول عرتاناكب 7 ةتسزحلإل عييوثس اؤرصع اقزيو دارج اهنملل

 1 ب يس



 يغيب نجرب ثدذل به ذرمألنم جواره ورعد ننال ةةحلاثيلنجنرب دل عمناكتاجي جلها نم ١
 و مواب مهجرار هولا عتب نقحلا بعون نغفا ىرمن نإ عؤعارب هنعيمراهرنعو شعب مغبا

 0 ترعمداعت مجلة ٠أبككردو ةراصفلا لل ةيشدلا 3ع الا هزل طوني هلا داصلاو ندا ضم يراستعلا ْ

 نت نعم خيم نجلا نان ىو نامل اد ناحرص مز راسل امله تنينادلللانم

 ىدارلإللج تدلل م هقيزكماصمامل ناجي يراصعل ادعس ول بييعنب لع ماهم: ظناوملا ثعسييب
 يصل مىدازمسجو نال ابلا بلاها اداب يل ناهن مهرر قفل ثنا ناجع مولا كرداد

 ارز لع تماؤر ناره تجل ةهنعتكو اة اىرمشلبع مق مزعج زرع ل وسار اكمل عطس ْ

 © لك ءبلا نه ةلءللل اال اهزحل قواد مع نم نيش اب طولا ,ايلار نبط! راصلو نيف نبى لياصقلا

 هاى ةدارجلز عبد ل هل يدي اصح نهب نيس نير مج ابدعي )يعمل نهرب هيضلا هجوما و ةدبصعل| )ع
 ةارب عمسهشلا ملم ةينل مالا رجلا ذاع د مانت تاكالهليهعا أرب كش احلاص اكتم ونهو ظ

 ىرشمأر ب صنم نمل البهي مسوإاد كرا مهر نبى تجتركب نس ةعلج تزعل يل مالح

 لإ رك ثدح راج ناجل مليم شلال يراد بع يدك
 أسما قةنمؤ هندالو تناكدوا شي ورع ثكأ هنع تنكو هبا مت ينمحو ةرمروداسنب عمايل هإو

 0 طيره ةيصتإل هلا نه رحيل للا هتلر ىلا داصلاونيعا بوبا نازح ةصتت ادد
 انحتبمعر مدح يول نب بكت كلام نب مجان لئاد نب جنب عبصه حنة بضعوهو بيسحن لاذ عاصم

 يم قدارزلا ني هلدسلل يحاصوصفلا سعت كودتس تب هئراحن ل ةعم نب هزم نبناجص تين انب
 لهنا يلة زكعش هع رتل نان يصعب بوبا اجل عالق يؤجل وو
 لاراب زرلا ترعدإهبإ ساكو دجال تنيب ىبحار عايل بصحلا يلا نيؤعنسفل والد ولا ؤاميس
 0 "يجر معي ةبنلا ةهتلاهم.اراهي ذل نيمعجلا داصلاو نيحازنب يرّصملا يدنخلإلاناوطس نيديعتيرم
 وأ نقثراحن معني رم عطذ لاؤر بيجنن هلاذ ةهزحنب هرعت درب وغنت رصغوهو سيلا ع نم
 يصح وجاي بلا رخال لورا ذئاب دورغا يهمها زياع يرن. رىطنب دييعنب نعم

 يرحل نيزامنب فلا هزعمهددماحيل ن إلا ةركي إن نقلا هبعدنع يدد مهي اعمسالمؤئلانع
 ”ةيزحني مزاح نع يرد يرصلا ملل رع يور اراك كس كرجل نحن دخن اسحوباو ةركبنإ نبأ
 يكعمب يال تبان نع ىورب بلال ه١ نم يرهلل هنا ليعابلمججد مهدتعر ظ> نابح ني احوال

 نيو يرمحلا تبان يرجو هدر بتسالا ى هولا نعال هيدر اهرإتعالاكو هد جاويحا لاجل زتبااث

 ةنعئمرحب معلا بيشس نب سك اهلسو إى !دردلل ىإ نع اكدرب يهرصعلا هدا نبعتنب د يخنملمولا عفان
 نثر حي ته يرصع نب هوطنب بكب بيل نيهرظ كربلا ]ذو دبز ثرداجخل دين م ديعح
 انيةسيدلانيو رج زساعو بوو يدا ن اكوجانب ثيزعلا نب ورتب لد نب تا دثلس نيرتيعن دؤنع دباس
 0 ةرهاللاهزلئر داما نيكو نيحلإ كب. هرضحل جساوهيلاةطدد )هيل مهنا ظيجؤلاكردا ةنسقبإبد
 . ايري روجر اح حصن هر ححر لإ ون درجتي مع وجر ضمن مجم وه مال ةبلل



 0 أ يي شيع اإل جدي ةلنيظيب خلابه مان جل تر حبا
 / ةزتجادلا سنو ظفاللاطلا يبعد تعود مرح رهن شح دمج قرا طع ضم ينير نما يصد

 000 مول نمل يبرز تاهت ناك زن ايراد زل عاد كلذ يملا
 | لل الغ نيرا اح نشل مي كت للإله نس نيل ىجل نابعارحل ماكي ركسعؤهأ نس يركسملا هدلا ربع ب

 ١ قاطو مانار دوش دردهدرةنركار كلادزامال تار اد تالا ىسوادلع تررلع بورع
 ١ يزال زاحلان نجلا عم نع يرد ىش كالإنةراصبا يزلاب هده تكافذ العنب نيس ف عيبا ناكر رسل
 | يا ورسوم هنساىرلا خوفو نكيز امرا ظامح هنع رجر نازل نما عدى ايصال - نب نسل مري ىلعر

 زل نمر يملا كسب نفل كرتين احيا باكتادا يدبج ا كسمانشمإل ومال
 . هول لكما ايلا عرب هيلع نجلا قر نيام يللا مل يلدا ةلدعنسدج اكلم ©

 ْ يودع لا ماك هلل يطيممل قناع الاب
 | يحلب ةربعنب زينب جاي ضن بكا ءاب ماع ةفصصاب ةريعنرب !نعرهر اكو نبةماس

 جلل وحلا ب ءا يول نبةماسر تين كفن .ةماس نيرا ن اول نيرترأسن تول ن ىو حرب كلامه 0

 | لوني رمز العتب دجيلاطوإلة تلزم تلالدجم اير ةماعلا تعا ضير مشل ه
 ظ 000 0 وو هجر اجا يم واش وعا
 .٠ يزال رنا هنب لعمل ار هوه ان نيرجل نرعنحإلار يكس يزل جنط جراب عم ثيل
 كولطب هتبطلا ره نم د وحال نمجرلا ربع نهجعا طابو هب اج تيري هدلاديعرشفلا ابار ساهل عب

 نوايون ل تب يطعم نكد كر اوس هن نرحب دير ضل بايع دشن ع لويد
 ا كابا جرم بانا ميذشام ساب ةنسنم مرا تلإو لا الط ومنع هدلا.اهلاصا يدهش اداك

 ل ىنهل بلا نح :درشلا نجلا ىلا وزو نال يلا ضي لا قشسد بلكتذا تكول اقوم علقم ©
 0 ةوبر نب, مازر نونا بعتب ةيما نب يرعز بل نبع ةعاضد بس لكك ان إن ع بيبحاالاد ةعاضغنم

 0 سوو الط جنب ره يدعم ننس مارح

 ص حارا كو نجعل بادب ناجل ىرادإلا ةءبالي جر ارجل نمش بتنا ب اكجر ابيب رسال ©
 اعزب هدا برهن نكلهيلا باتا يروهشلاو سلوم هللا لل اهزحا يو نيتلملا ةددشملا داصلاد

 ما نب )نه يور ةركبلصحلا نع بليون سلا جوع يل ندنلا هع يور ىظنإىلرسمفأن نغيددا

 ثهنإ با .نااهزتنجودا لابد رات ةالل يدا ندا در اًضهلاراطعلا نيسفل ب نمل ع يور شحته
 سدر امهااوبعج رت ممل نيرا هاه نس ةعاجج نرللا نم نغنإل سعيا هيشنلا

 وسطا هاا نديرها ميم دبه بلر نعبلا بع عاني
 كلارا ةتعئادمد بر مي مهوديعم بل عوؤلاص نب هددا مرح ا )١س ضو نب 0

 قمرنا ميسا اميري را الين بل و يرملا ربعي ل عراظنا لرش

 تيزي سه دل خب نسف ع يدر ناجل اصعلاسمايعلا بد جختيرجل سطو نام يلع نجت ةنع

 قت مل بعسير هابعو ا واجمل ساجد جدي عا ةنعاوراهرنعركوولل



 مهييت عززكسا تيعولماسو عماسا هلا همد اكانجس مسد جيذاراببلا هر وكس مضولا له قلت

 8 يرتسحامالاَوبواماسلل ينعم :مدارما سكس )جاف نارمل عكس لا تنل (:١ةنساؤكدواهبللا

 لهتنب لجو ةورعمز نسج ممر نيلي عم يركسلا ىسس نبني نبل تنبجكمإد مهاياب هيزيقد

 هني هدرز تناووهتعن ناوواكدنالن اع اطر يار سطو إى تاتلا ةنع كاعد تاطتفلا دعس تيىكذب.

 رغب ل زمجي عم نلعب دهب عنب كاي جرب ارا يكسعتت مسن 1 ةدس بحجب تدايو مرسال

 مره ةيلل عشاني نصل يرانا كتم اكيرلحلا يركسملا بلاطفإا ني دعني نيسلل

 كاريس نتا تس نسال عير نادرو نس يدا تاك نانا دانس لزم

 اداب اوالوريكسصا نايتجورملا نان ! نال ين إنعت دعت دس نبل خنولا ديعرلا | دإو هيب هبل تكد

 15 هش كني ناوعنب نزع ترحيل و«داخد نيا داعالد ىارنبرس يلا زياس ىددح نالايركسا

 عب ة فرم بعاب مرايا بربك ىوطلا ة رس يريد جاي قزملاوجنب ش
 و يونا رع يدمر ل ةكرب عر نسلط ىرعو طر تواد كويزات هتعافودد جر تاككأ بع

 يما الرهاب هيج اكل نتضظخ ازاي نب بكت مريعم سلول الهلا نمار ناعرب
 الون. لجلكبدإ ع اعدت ايش قيشح م0٠ هن لا قفندا تناول هتف ناكونسإإ ذو هنها اوك

 ع ليل نوال عنب مهرإ نع رحمر وي فلل ة نب ناك ى لن برسركسعينم هنطل هيلا يركسفلا

 ار: سمو انامل هوس نيكول هنع يدر ميتبطو درددلاراهرنورعي نمل نعود هزلا
 يانا بس هد حارا ههها لهوا ج رماه غن ثعسوي نادرا ىمزجلن) نلوم نطتورللانساطباو ٠

 الل مىضس ناب عم طيس لاجاو مر عدس 3س خافزنر ىظترلزلا هتشد هت ةداعكر عصا
 تالا نم ىركسملا هيد يم محام د زيلع اد تور يالا بحاص هتينلا

 اندم عكدد ىفلا ةزدإ انبعو ىطساولا كربلا نم داس وجلادبع عيوني

 ل 0 مدي ا

 ”ترايوفاغ 3 الباطن ىلع نب نيس عنبر جورج ب يجوع نمله نير جرب عر شالا و تسعد

 كلير مدار بدلع هل هلا مديل لور ف نم نمددد يعاود هضغ ين

 ( م اياؤابي يزن نايل خا هتحتمو ةنس نرتهاهد م اناواههلتفه

 ارباطكإ ةنكرب أب قرضا لدار ديل ن اضاتعا هنهل> وان لكما نالاعو يركسحلا ,نسشدأب نورد

 0 20: ةسن ا! اح يكل ىلا نهب موت لع نير ايعلل نماوملتخ اه كان>نعمإانه

 يهل اه هيلالوملا»د :و اذه هلي 'نم ىتسولا ساهل سا لادد هيلع مو هصخيو كا ذم رهتانإمد

 لإ للا يالا 3نطالانا اهيحي لها يوي نتكلم هدا ؟يضرخإ لاند ددلا كاملا + احلل انهؤ
 اي سلول اكرم نينوي الكون وعيال تاكتجتح مدير اطمن اة ةشالث تاك
 ا يزل طع نبي هس فكس نفل لو خالما لاو

 00 قنعكسملا هتان دان هشنب نجلا سعره هرنا معرس ارحل وبا .. عراد ادد 19“

 الب وعنا نجار دناوىلأ مناضل يم نيلي ىدالل نب ههلا لببع نير هجترع مرحي كازا هد كصنأك



 6 ميدلزانب ةنيروجلا كتب نسر او هلإ ماجد نىك ةديصلل تازنلان كحل بهو نمدادبع عمل

 .ٍذ ا ا اا رم هنعاكور راو د صا انف هنعل يو ساردل نيريغتاحرإإ نع يدلّ نعل قتلا لإ نبديد

 لاب تعط التسع: 4 ىالدج هلم نالاعو نالتسلا ريب ىمعلل كارب جاملا» !نبابعلاو) تاكو

 نعل بعل لاو نالت تاهل مز ط م قو دس السهل هدب ىدع هذاا: امسا هج يزال اح
 يلو نابط مشلول هنعجمن هي نع يماني بربع, هايم دنش خربت ىلع
 ا رع كعب عينا دهاأن اكمال نالتسه نم قالقسمحلا هنعرقنب ىبيعنب دوم ةمالاى فرط بريا
 | نبةئج نب نسب كر بلا ناربالم هنا !|ةيتاوكذ ات يرتل كك هنع يدد يلقسحلا مدا نب

 | أيل ىيوزاس نرد جلل ؤصم بك سطل هما نعوور. مثلنا ”لقسع ْخؤان سعال )نطلانب نادن

 1 زاير ذإ ماجي مالها عب دلل بع نرتكمرا عب ماشهو ىلا وبكتزب ةالبوحب رمل

 ظ نارا مت تلال او نامحترم” ماحوإ هرع يدب ىعصلا مويه للا بهمهنيزيرلا حداد جر مرسلا عبورمتدي

 حبلا بز رير ارا لن لاول هبا هياط هر شع ةنس كحد . قدماي كلا نركوداداةيعب جل
 1 | ردا هنعىور جلت ايات 0 0 ا

 | 5 قلل نائراننو مضاد «بنلا نه الا اهزعلؤر:ىاكل ايفو بد جلملا بسلا نوكسو نيحلا رم 3 00 0

 1 وزال كمه دجلاهبلانب ىذا سوت رجلا خلا ز رمال كتم ناب ميكب
 ةنظتتاملا جام يكن انريحس تن نع يدب هدي

 5 هنديه عتنادعرإ ؤيفاد دع نب كلعولا زور دازلاىنأب احا را بحاصو بدال ةئارحلا ةئملللا

 ا 0 روس هكق تس قام رك لإ عم نأمل محافعاوللىرجاوزا باكبحا هزه كابس كلا

 | 000 يسمو هيد كيال نان كه س عوم ةنسانميا

 | نون, كيكسمب تاهونارثلالِل عجب كولا تشل هنسابع جرت يلام إل هنس اصلا: امرصا

 1 ا« بطلا عم نال :تيورخا كسا سنبل هنلايعزيجواد لتسلم

 ظ 0 ,ماخلإو يالا ,تلايإو يواسي لعد :اكةيالاد انأوللهتم عمت تفاضل نصر ماسلا اوفا

 ادعو تلاشم متيم هرككعانيفنلا ةعابجو 36الى وا ناب لادا
 الع ايس كشف يتتالود عم كسا مفف ”نللابإو

 واي تعال! داعي نايم الار يعتب ضريد نادإس نإ عيرلاعدتك ةبزحي

 كة اريتتب لعب ىكأ كما هنم هتسومارجلرامرجوا لاس تول بعدل نع يريجؤسل

 ببر ميكسم يركسلاب) ملا بردان جواد .ناهيشلاوباو مس ةنسبج >نماتلخ:نيبوبإ قو

 قعر نب سل بجيل مرسم م روما وسب هل
 عيلان ,توعد كسلا داوحنب ليجأو ىإسلا نجرلا معدل نع كوري رمق مويس بر خدام ركع نم ىكسمحلا

 وخلل ميلا نهتجلا او تيادل ظالم نعوم همملا 2”

 ينو ةكدانكع جنب : ىلا ذجزلرهو ثرح نع أير تكو عم يركسحلا قيمر هيد ممر ةنسيوص

 يو دانب يعش امرء زكاهملا بلابل ركل جنب ةداجي دلو طلاع



 ب ةنيرول النا ءازض ناك هييعنإر بهونإنعيور هتمضلا اصل مال ننيزعلا بسن ققلادبع داو
 شر نإ! هل اذ مس هني تام متو هس نم عجل سار نيزعلا دبع لاه نب نهر قل ا بع دوك هنبأ نبإو

 ابان طعن اهصا مل نبال سلا هلادبع نب اهلسن لهم نجت ن ايس نب ميهرإ نبدهت بد غنج ىامامللد
 نيطا سن هلا بحول ة.ةناءاوأر اياد اتم ثداطماى أ دحإ م رتءلا لحس كمال يرام ار جنينا بلا ةنملبخ

 اوين رع كوري كرو كعب اشسداو نابص بو بؤع تاق لا سلادجلي النمران غليل
 ما نارا لحب هذ تاك مارس يكةعاجج ىلا بمال لس نركو يرسل لعب نمل يالله نب بو
 "ا نعارار يامال هدا دبعمنٍ دج مييواو قا جل ىدع نهد بعلادجاىب نافذا ل هنعبوددرمهر اي
 نور رعلذحدااد» ىو ةنسن أصم نش يناس لس ريد +4: ةنسةييرزلل موب اطؤتلاوط
 نون بباعزل بهي نادل سلا جاو الا نإ عير زجر تاعي ؤسدورغب لبا عتبي
 هن نعبرجمخربإ هنعييود يجر هيلانع يرريؤسانلا الا خيل نب باهزا دبع ىبإ هاو اسملا
 أناسا درج نه ىدري لص يش ليس ظلال زلال اصل )هلا ني دهغنبنيلالاوادأمما
 ابره نب ىلع بلاطذإ فحم لاه نيا سنع نيعيرا هنس دددحد قرر نابمصاب هنم تعمحظ فال مهران

 ح هقنلا بلا نفر نيه نيالا مليك لح ةني دمها نيم فل سلسل نب لاسع يؤ يش نين
 ن مالح نسعد دصلا نم ناعمه نعل ةيشلاةرهادؤلا هز ور نلاللاهدج نيم
 نب رع نواصل ترمز محبس زي ىلكلا بيحب هلاعن ابل ةعيرمر يحد نحو نيا سجيهو ثمل
 ما يلعلسلا داإبنم ةرإللا هر سب مرعللا ةبشلا نه نزل اهنا ديو نحال ود مما نيسملا وكول

 نم نأ رخل هل لب نس ديانا نالذسهر الة لادن. ناجي قنا و نال ةسعا طلاق صمدح
 ةنبيع نإ نع يدر نيالذصلا عهرسلا فإن بيكتلا نيلجبره ماشلا نالتسعيجو يلوالا ل بشللاهلو مسخ
 دا فاما / م هنس نامل فسللا يدب ننس نب لهعر ابعلاوبا هنع يور ناملس نريد

 زم هامل مب طر ةالقسل انجتنب نجلا نعان مدلل ذر هيه دعا سال كك, ني مدس ارش
 كراج! يمل برج هنعئكدتهلس-نوأو هش عاوورب لال ةسع نكس مالا كايت ن نارا لج

 يعمل لإسإو ةبشسنع يدر مني جرح جبال نسا ساب كني مدا يزال راحل نبدا دلة سأل
 نتاع ناو ةفس نط مرلبح لاتعمل الذ ىلا كن مدل تصح إلا ماحب لااومفم
 ناكبك كو طلح مررس تكئدص مدلل اند سال لبر مدا نورنا ةيعرا ناواد انج تاكا ذي
 سقنوألا نخل ثدحتبابرطخاك عا يجند لح دانا بسس ملقو يداه سهو ل>رعأنلا
 يهل من لسع بليغ مجو نبامر نر هع داك اسي هيرراه تاور كيدحولا معالم

 جي نسبا قارطلا وإن رجل بنابلس نعيد ىلا رساعلبرهعن بع هلع دوب
 كيال هولا عجرمزدل تيكا لس تفواانم جزل دة هر انس ملص نيلةسلا داعب مدد
 :منالق عاما ساثلا نالةسهيل بآتنالزلك عرس عهسدجس فزير قسد هيلع تالف نيالا نوكتعام
 لل مددت زا مالو ثدلطتع جدطع العا هدجس تازوامب' تنال عن لكيت
 الاتصل لجل نسم أم ىاسلا نجلا جول اى الاةسعلا نا دردن ىسع ن رمل نيىسعوكربلا سلا باشمالاب



 ا ديم اك يرسل بابح عيررهر نب ناجإلا عبرجرهو ةعاصت نم طب أنيم

 ريل ون لجو نع ةهلر ةه:نب تحال تتار داولحن بلش نب ة يدب كرش تنير نب تاللدن

 3ك ١ ع بينج ناك ك3 وللا هدمو هريفص مي ةيرعم مه نيائرلا ١ نيرعاب ليحإت نزهولع نرهلظح نب

 نافيا .ور بللانب ليزي ينال وه نيرعلا يرعمي ل حإلس يريم نب ناسجرب ساعتي لاو

 | يبون جرستلط نباي جوهر عردرب نم لود ادرجو هكإئمه هيجل صأ مودل د إل

 اهاليس بالفن عجب تةلش نترع 2و نيس دال ةلظان يغني اعف طمج
 ايزاادكدا اياهم اقرب : "

 يم هياعمبل لمولانا كيلا يني تضحر رع بسلا نه زلامزضؤم

 رول ىلا نيبال باب نمل ايالإو نيد باب ميال هت ماجناه
 لاو نإ :غملا هلا نين ازدلا امبلا سس حو ةدارح علب منيره ذاع شارل لق هنن الاال

 اريد هيتلاؤم الا هزلاؤ دال هموت! نوعا فب ىرزعلا يزاوفلابطلا نموطنرع نازع
 هلى زحل هنينلا نحت مهرياؤعابا مس سيرت ول)علا نس هعاجاسس ن.ككوياسب ةكق جهر
 تعب جبار دعب وكلا بعدا ممسك زل باتا ءانيقد نم تاكؤر قدأسني سعر قءزعاجأد

 الكا باو ىروّعلا سوعف ةنس قّوبلاةو طظذا ل مدا نيه كلل ة نس عمم ىرواستلا و

 قرن ماهي "سيو !رهر ةددزعلا ةيتلاز يأن كما ؛زلا هزل

 ايهاب ماعد :وراخجرب عيصح - دال عشندو هذولا هلا نم ير رع وكك ىدنب ل هلسنب

 ..يك نيم حايل يدمر يلا رجددم تعجب نيكد هبل نضفا مهن كإو ةججر ني مداك
 ا وكر هنينلا ىلا ةلمإلا نيا يعي يي .نحا منوع ةس تامل طش لك نبلكرعاصت .ن

 تءامكأر «نوميلا بع عينين اهلا لإ مرا( رهإه هنحازمتخل ىبذلل زعل بسلا ةرهاالا هزم ذب

 ويلا نبلاء دا عزعم مي دهام ةيشنإ تاغ كيب يزل نوره تاك ملا
 انمي سجلارزعتب ليجرشو يرزولا نإزتلا بزرع باكو كانؤرنعر تيبللاطلإ )أ ة مؤ تائنصم

 اع باكل يردر ئافلايرهلا ميا لعب هدلا دعي لوكنت نعال ةزكداز كه ةرزع نم دنال

 نزاع نع انما راد دجلن تانعير عدل معاتنا ل سرازعا دإنب زان نم ىلا زبايا عدم
 الهارب نيملاني دنت ىيحلا مث د الانسملا عويمللاو عريملا باد :ادنرتن نضال : ىرتوإلةنعو ه

 لهل هند يروباسب لاسفلا نم يديكم سعرلإ ةشلان هر وشل او ةرانشيد لصلا عسل هلقفللا
 نسلطبرب 1 وعلا يم تمام

 -, 19 ةنسزعصاو قزم نيد رحل لازع ا وننب لمعلا نبع نيرزتاو عرب وعأ تيرا او ةمهزع أشم

 1 و ا يوعموج
 و انا هعيدداعجرديعن د>عيوبهر يس مو نير شرع رح نأ وه نب اعلن موعد

 0 «نسلاعواو مسراةنسة ضل ةداجفرصع يزن مرعب رع برجل ىلا نسركوناد

 طقسا نشوب كد د كرلل عمد باهل سا جايب نش خ اكمل

1 



 ”ةزل ناقد هيزح نبذ اكن تايرعد اك 0 ما <

 0 هيلا دال هزل نوال مضر )0نيحلا ضرما قكالار تزعل. هناكت تاررعناهلس"ىلإ تيتنامعلات

 ور فتي نست لاول ةبشلا فرط رى سلا غسل هاندا أتى عر نعمرغلي) ةيشلا نه

 وم ا هرج اتاذلددلا بعد دجل خاب عمساظؤسشل يكلم ناكراهيما ل م نم جلا

 ”اكزمررغلا 0و! ةم أمم باكو نس نباورعدإ بوك عك 0 ةتسةزحالاهداجتعنسلا
 ل !ءاعيسايلسأو رخل
 او اذرس اليو ملا الار موال ضاق ناك هصا قصاب هور يا برضا ولاا
 م كراش 0 هتف مجاب كولا لل كرو نأ صاب عمس عيطلا مطلب زل ةكرشلا نوسح اع

 "فاير ورورشم نملك هنع تنل ع هنعطللا هما نمسح الان عى دانعرموملل كتي ضال ٠
 0 كدا دالىلا جزحدار نع هتشلم يكس اراهعرع نينيزعلا بعدا هربا طعهتنت

 لهاا ثلا نجورعلا ينل اوال جرا ىلس ني.هدلا يعي: ريويسم“ا عا نجلا عوكوناواماس ايلاهنا هدب

 قرب ناطلا لعب ىكاهلذوبا تعايد ونعو ىاسلا سم سجس نيزهحا نجل ازبدع ين نع كوري رم

 لعب ,سايللا ن ةعبر حب هللا دبع نع ناي نب ميس نإ داج ناد ا واب ةةسروص

 16 ناكر 2راويهاف بدمج ادار ذيلها نمزعورللا يزمللا هدلالبع ىلع نبل ن هيليعاب

 جيو هعنادبعبب نعل ندم دلاو هنعىرولا يردد, عوإ) يورو لكلا تعلدألا صنم
 "قود نبع بوبإ نغو سابع نإ نورصاحنب نامعنع يور نصي هانم نعي ملا بحل ١
 ه اهردنّيلملاا انازفر ديفا جور شلل ميقا بهوورضد ب يعرب عمتالاد لبس برشا
 ٠ 2مل نيحافت دولا لج ماهو ةسيعبل هيلا ةزه دحولا املا اهنا ئو تروططزحا ةنككلا انا

 اعرب ىةعل جاهد عر راه ةيشلاانح ميلا هزرخز ى نه ررطزحلا ةرككللا انللاهرجمارلا فد
 يجرب طلوع درج بزعيل بود من انكي اسر عنب ركن عب جرتهد
 هتلاقي هدا يع ماو ينتج رعس باور وعسر مازال لان ةرجدشر هتك هأ نب دوس نب يوعنوب

 تردد هنلاع ةياورؤ يعدل 2اردعسب جرحا ةعيرجتد السن مرحب عمر

 ياريس ميام حبو ذك ديل ءايلإ نب مهردا !نع هيرب رمال بح توسل بهيرعن مان عيرحسنب
 اك دجرع بدرعا دعي حم عر دبع نب مييقإاة يم ةمرعتب ماسه نع ىورب نتابع
 ع هك 0 لا هزرلخر ىوؤلزل ايلا هج يل كوالا نيل رين ىقيرعلا ةعاشم بسب ىلكلا نإ كاك
 نية هاحايوا» - نب م الل ريديصلا نب لير دستد سدأ هازال صو مث نم رادو هج عيرتإل هينا له

 18 :رتيكزلا عمن جر سن دورحلا سنع ناب نس ناو تنازاعو مادإكل تن مية وبرلا مرعب

 سهل +, زم نزال عقلة اطوال 0 «ترشلازاطورتداك
 0 ةكررتزلا ايلا هرج الا قفر ة!ىل هيلا جبير لل كنا همز مى تعيسلا بة هز نيزعجلا
 لاب يبيع تموز نسج كا بال: تيوس ليمرهر ورعاة ره اعز
 هليذ ا طع .و نيرعيلا ينل ره نزولا هرملنر تهمل ايلا احدج ؛رازركوأ ةماعلا يقرا



 نقابي فوم لارا هاني ألي ىرهفراإلةبتلاذه تالا هلخيداللا دكر ةلما نيج قولا

 ' اكلم ىف مبدع نعاجدر قرع وعلا نابلس نملك ةبنللا هر س خل ءالككسنإ هلة رملي للاد
 ظ ىينبدجت هاجم مزرعم إل كالا به ماشه ب نار يرمز دصجنناعربو بهما نب درطح

 .١ "قابلا بتخ ماثلازور ن هوكي داك تاويل ةرل بروناي رمية يعم ىدرلاظفالتبب
 ١ ةفومررتجم ناندلاربعب ٍبج)ا هيد يرراهرنعم نيع نب يرمد قرلارعنب هدا ديبع نعايدي نلت
 ١ رار نجل وراس رطل هنا! هنعبدد وعفا ربع نري كنع اديب فلا سف اود
 ١ لاول اهاو.خاصلا ميج نيج نير نسل هتع يود رجب تعرب نع هنود "هند قرم يبل ا وديع

 ١ ١ ساخر ذا نئشا هس قالا ودا جاؤممؤإؤن يدا طصتسا يح ناعوهففت دانشس مدذ ننةللجف
 ْ انادنع تنكر نيد كلم نايم مرة لش لل نم هذول نم قرم نايرعز يرسل دبعدباو
 2 يدور ها ىو نع صلابعم لبث ريع بد جاو ةنعنر جمب هنعش هر نمزسا
 | نا هج ف لاجل نبل نأ (بمتلا ىلإ هنع درب خير نبدي ماكي عجل نفلانح

 ظ ةنعوور هبل نقد هيعمل مولا يلبص نودلا ديعع كرري قرملا صعلاذرعبرب نحل ريع يذم

 ا

 ظ
 رعومإل لاوس نلت ضرإا اطار وس نوكدراظربع ند مس اع بيم, دإلا بة شب

 يوما لزاما مامر هينا قم ىاكلا مزج د ىلا الارياني كرا
 اناني ركب خوفو ناسخ نب يعير ط مني أس نبل فعس بلم جمل فل رب قر حد ره ايزعؤلا ع
 تورخملالار اسد نب هئب أ, ماوه, نعيش نب نلاسيد ند عس نبا هوهنب قم نيطنقنب مسر تلاه نيدانع

 نايم ةيرعباكخم هنري ةبنل يزل هزلاور نمار قربها ضب يزعل وهدا ياما
 لب نيه ةنرعدإر درع لاوس دهن رسلع اون: ةةرعوزك از ناوبعلا ثيل هزم

 انابهر اديب ةل كنب ةذس هنعديور ولابد! ةع كدي جرلل هل عمر سطو رم الار :ةعي هد
 ييكؤرلا سفر ىلإ, دعو كلو ةلس ةنعايدنريبجتبديعس عافور يهالكام نإ ة واكو ه لو

 الزل بيني دادرجر ايار يزعم ها وخشررا كيد راي خ كارل [كيرتفقاد
 نزلاهزكز ارادت نيعلا رضي. هنرعيرطحإل ى لكل ميز ىف تج)ىد دع اطيل كا
 . لهو ة لعاب ةنيرعرؤمد توب اول نير عرعر دل هالو وعلل  ةه
 هجن [لمديددولاع نإ سيدي هبات نارها بتنلإبوبنسدب لا ةشدر وش
 لجني وبال رابع نإ تجمل ذبل قودصر ا. هدب يلا ئملل ويس تيل ةةززض
 قاطنبن لم لان نأ ككيرسو يدر نرهزما» راكب نمش جاوا م نيكلاض
 اناا ماحب هنعمل عرتعم مار يور راو غل سنرهم هنع يدرزا هلا نال نوعا نبعد دعب
 ادرار عسا مهرب قدم اتمتع يذالانعنرو)المر اب يلو غينح كة دمفل لعبا ف

 نا نك نربط هيد دار يلا ني يعي نر تامل لبحتيدل مح
 .ةيلاهذح نزلا هنلاؤر هنئشاللؤ ىلا ٠ هكسنيلا ضنا بكت ةونلا لات هئفاتضقولا ٠

0 

0 

0 



 000الف م 9

 ”طدترلا هايبعنبب غذع كا نإإاوحإو هيل نه هتيارر رنه نم هن لج ديت اعوان اك هنس تام
 يارب رج رز اجر» يزل نيل نك به دلا بعيب نا يلا بيمن نيرا دبع ةنعاود كيش
 هش طحلاهر , نارها هوة يرْرلا ةنعيور ءاطعمربدجت,لبعس نعكيدو قسم هراىلس يل ناو ىنرلل
 انجي روحا مال ذك[ ارأ جم كلبه ناكتراجحا , احيا لاذ نيد ني ىكد لح رجا

 ماك يعن .ز مزهر لا رعتدم تنعش ثيح كو نال ربو مال فتحا ثدي

 دل نم بؤر هيد كنار ظنحل ما ماه شسو ىرذللاو يرجرإاد كرها ثييرس كن سلا كؤسلا
 عا نكد ذاد اصلع كني قحانس كلذ شدت مارد ميوهنلا يام كيو تلاد ىلا خرم وح ديموصحم

 نبال نه را سمان ن ناهس ا نب كولا يعزم يبول ننسى اك عقتس كل دبع تاهو لانج للا

 دكريلا نمد هيدنالظها مس نبى كي ملل نب همشر هنا جلت اذ ئبجوسىنولا هما دبعمإ اليك
 ينو هدرا ب ليزيد ناهس بجو قن ال تعسر نا كيلا دب عب يريرجو نانا هسا دبع يل >

 ا و )دلي
 تق وخل هلا هللا نب كالا ل عدجل | تلق الاسججلا هدادرال اذ هظزحيرم يل ةيكس ع ايايراسصنالا

 عا عع فشس تحام يرهارلا هنعاقود اطعم ثيداحل مهرهناالا ةنركلإ ها ظنمل نم ناو

 را تيرنر تيران ميد هظنح:رم ترجل نق ظ زال ىدر ايوا تبهذ هتك ال اة ودص ةئاهو أنس

 3 رمح اب 0 ىديمنباونداذتفل وتو كر اهلا

 مل هسا زم ديلا داصلا هزل يد ىلا زل توك نوعلا مج يت صولا هذول هأ نمو كرك

 00 ايار اعلا نيزعلجبانس جزحق شرب
 يني نيط عتاب ملك داون نبذ م ميعاد هبح نب ساعي طمشلا
 0 ل يع م د ىبجسلا نأ لكك عضال بت يالا
 بنك هيوربو ثول ره م هداهراخشس نعاس نابي ماد تيولا]ن يسال انباع يلمع نعاعير

 دواد نب ةلسهنلا بعيار ىاتيهالا عجاالا هنعكل ل + مانعا لا جاي لع« زيا تركو لاس أح
 9 زب يلم قام ولرسار ب نولايم اول تاكد لحل تملا

 هنن 7 ل نم نجرللا دوا دن. كوني نإ تحمل ذى هلحملا ذي ىلإ هنس مهنا نزلة ىزارلاةاحوإد

 0 د ةطييرعللا هيلا نية املا هؤل يمتلك لزلا سب نلاوةلملل نيحل نعبر يرد اص
 انب بوغعي نب ىحييلا طرا هنعىردر«نعاهدد قه ئيٍفيلح ةظزحار لا > نركب نإ نب تملا طل لهل ادإلا
 سلف ماحيلانإ ماعد ةافوعن دلاحلل وهم وكدرلا كاان عي مت اوكار ةاحوبإ لاذ كردم
 6 4 يا و ثيرالا ني باح ههنا نبع فعج هتهيورمر اري! كا >فإر يورغن بالك

 ل خرهالز هيلا نيو! اهرموّسللار ثاورعلل ةيشلا زها دج د ,اهلاون لما :اراوعروملا و ا
 الدو قوعاءارارغا لاس نر احم ديردلا لإ يبرعاب مهر هنعاكو دة سى نإ نع كررامإلا يننم تاورع
 1 ا ذيرلا دادس يسن قسبلا نا جتني قاحوبإ
 كن منملخز لااحد ل داي بال فهن عتود ياس + كك هكخؤر تدق ط لقاك



 ظ رج زين ملسن نعبر نبدادر نبدي مير قلرلان بوف نيرج نيج زج نيمو ماهل نوبي
 الأ نبوي نإ هلا ثيدظطستكو هينالؤر نان ةنس هاف خفت الل دابزمعنلر متي هاد نيرا دبه لاص

 نمد راب همام زكر ادا إد قرابته ايدل جل هد بغني دير حي ربت نين ندا هبه
 «وادل جدمددازلملع اتم زامل كوداىزا خلد رلالا.«لعذ لج ندوحل ال سناعابا
 كو تلف ولا هذ >ردلر ناحل رب ا عمن حل شب تلزهلاو ادنصم هل تيزءى تازللاؤ مناقل نفنصوو
 لاب دلال نارا نري ىنس نب ديلي هرهشدنإب وي عبو دوبسش هنسددر حتوم ازا

 زد يراد برها بع ينمو هنعا جدد عزعداظن طين لا ردهوا دبع ,نيسألفااب
 راس زبن بازل نيلملا ءانلإو نيدلا ني ضرع 0 هادو ذسمبإملااهتالميوغنورب 3

 ير نيمو ممر دبر نبذل نعبد رعبا نع يدي رجلا رح يرد ل وبار بنل شيماره
 سج ىعر ناملسن آى ومولالح ورع هنعيرر ةبكع عم« ولنطلا ابا عمس رع رتل انمبإ قره

 انباع تريرملاءىربجنب ىلا ربع هتعيدد نوط داو هم, يزعل نهاكير ى ربا فزعتا

 اب مهن يدمر جدايل عيدنا زارعيطما
 ًايوعس ةنمفن وتم هد اسس وظنوا لهاد اهوا نم تداجرا ليقف مىدرع هر دز
 لسن يدل ةبنلا اره دو لينا دبا هزملؤ نجما تيعلا خه يفزلا:ي نجح تيرثعم ه

 نينو شلاره ناككناسبلهل سن ملا ريع بلع برغر عسو) مقتل ديزي عاج عندج
 امىلوحد)ذب نرد انلا لس دبع جير انلا تاروءرا ل هةضوم اكل ناظإلاب ليغ اككهزلاولاد
 وهو هيديم اجر نايف نااعع نب مربع مت يدان مسن لولا نيد رمالع

 يت ملا هلا بجو ناتي لعاب لفنلا هيه زو نه يد هزيعرداطسل يلا
 مايو انااا نيل ةزاه ةررم عوسرموسيعر ع: عفتس دودح ين ةعاج رامجؤوسلا

 هما هيلا ربع هيلا باتنلاو وبكم منهوبرهر جرم يشملا ةه الا دزلاو الا بوكر ةلمجل

 يجي دا هلا بسن لج ءاوعم هع بلا زم ديلا الازم هلا الاوت يلملا
 رح يدد مل برعم منتجة مد برعمر نعنلاد بعمر كيلا ماحد كاز ينرفلا بزرع,
 (ةيكابهر نآس نبع نآس ور ايرع نب يرعد لوككنع فوز معنب نجلا نبعد نرره د نعرالبم
 عنا جسؤ از لب هلالي منرعلا نما نحائازل ومالا يكسو ذلامللا يدبر دنإل

 يبدي علو اريل لهي تتلى وإدخال جمالا ني ع عبده دعم لاو الو

 كا نعبر تارك عابد قنرلا ىلا نيس إبهام عي نبع نجلادبع هينا ينل



 ايمو ةردهرملا جو! مامون كمان! بل هيل ةنلا يموهشلاو ايلا “يؤ لمحل طاح هنفا تك تام

 اع يهراط بهر عبار هبانع يدير هن عما لان ةوم يرندلا ةداقنيانام نب ةلش يمان

 هيه يلتف اكد ضو ناهلاذ ريد ةنس تاس و تمام)علا مه ثيداحا هشالذ كاسلا ؟ددذ عا

 اير ضوعد )دعم زل زيد يحيي يار بسد هلع نب هلل بدعي ت ذولا

 ياا سال عراة كه نع نبوه أهو تعسف ىودهللل انذ هنعمادر كيرح. ىمعملا لاضنيرجحا

 نإ راع نشل نما تيرقاؤبنم كلامنبرأ جرب بيحب جن نسما نب ليارللوهباطتفلا نب قرشلاو

 هةر بطب ,ذاب انجر نب تالا نوعا اهغ يكن دن اكو نوع د دردشه نيرماع

 افضل طهؤخس هناواطملا تقر شلا كج ةنس هع شرح دالطب هيل نكس ةدوكاكمل نم ناكقمزعلا
 الاد توطم اجرا نهش م هلذول هوم هانم رنلسلذ نعوربلع ة يل هدد ا

 ناجي دام ؤمةز يلا مبلم كج

 كيلا زم ءالااهزهذب دو ارلاوذلمجلا ويصلي دينارا جالو داع بياب مانلا» 0 هك

 همها هيارعبنإ نس ن نه ن مدلار عت لهجوم هيندلا امل تلو هيلا بتلادبط وجر هبا
 لادن ةازارصج ال تناهيد لحرمان هذا اند سوا كامو :ةيرمعوكس ةنرل

 الجرب ومشلبوب لهشرو تعال ادلع نا ديس ا زمانا

 هنلثمزهمنانعيإد ةلطارب دا” نورمع بهرلل نب شيوب رع ىفدا عمت فو اا ىدطمإلات

 + وم يلا وساحل ةعاملإلنس نحول ايلا زلاج ونيل ةلاوعبلا مدد يع اخت ةعاج
 قمه هدلارسعم قرم دادز نا نابلس نعيد رول! ةتنككن ]امير ىرضصلل ةيوس نبيل نعمات :

 اظل زي ياللا مهر تاروجلا »ماكو انا هنعر ركل ىكياناليك نيوعهنعيور ىايلا

 يم تيوس يعمد نحلة كلاود ةييلأ ديلا باين ةودنما ضرما ٠
 كرما نبل ةيرمإلا باج ير أولا هك رككت هللا بع نوحي هتعيمردأين نب اناس هع عمت معزا ظ
 نضمن وبرز: ياوه داو نجيرمل لنه يوسف عموم اعاد ةيرعم نب كرت ني دمنا هنا |

 ٠ 29و ةظفللا نه تالا اهزتلاؤر ةدفسلا لو هيدا راسب ايون يلعب ْ
 تيتا نيرههطعراىان ىرم يعاب جا ودعوا شار اسلا مرسال سول هس كروهو ةدارلا
0 

 ظ
ْ 
 ظ
 ١

 شا دنس رولا فد تأ أهو بوس مكسور تادف و تايزلا نبلجل نرجرتصي راو تداولا

 9 2 هبونملانيرجونازفلانأسا نيلي عخرحداولاىءرمنيدغب لكن ل ةيايش
 ه قرا مب ةتساؤؤ هلا مالا نادر مالا ترم مسقلاوما و جا نسال نعاذنلا هنع قعد
 يلعب هدداد عبرا وسو لا طروُجلاو قلبت ةه الا هزل م الادب نخر نال نيلاوف»
 ه لدا نسلم نعود ىدرالل مس نيكي ىك نع كير سلال نكي ثرحلاب يعتري ىزملارع
 هاذ ىلا نئلاز لبحر ةبزلا عز تارلل 3 رنلا ذهتانللا هزل مااا فر ةلمللانيدلا#
 اني بولا جرا .دس نا باوةدزملا نرغب تلال نصرا تعم يللا نب دارعيمته نارا هين هدو ردا عقم
 يك جر وول تيأس ىمتارلا خلا ورع عرس وحامل ل دير هلا نيرا وم ئارملا ولا نارها )+



 4 كاز ينبه بوتعرإ هنو عب انوا تاكو لكااداههنم بازات
 ظ اجراها يرعب ف كا طا لررعسوراحن تب اثاناناصم غداضإل رع ورع تل تلاع يما
 ١ لمار نا مات عيان الا ضعي نيممام يرملا يدل بوتس عااد اعلا يعن نيتزسن
 ل نزلا ةنغيرد واخ سمو خيد دو كل يزال نإ هبديز لقيم يرجلا يوغا معبديذ
 ١ و يجنير ب وؤسنجزر ةييددلا ةشسجيتم ةءازح نب ىدعرمأ لورد ني كل رتاسوهدوزم

 / 000 ا ال ل هس تلو
 رن نحب عيب نونو بازل در امك ها بعر مهر هسا ععم تارا 5 هتقاناك خبال

 ويرد تيان معابد نعاكور يورد هنن زحنإإ ترههاايبمعم قوما هلاةرصموم كسبساىودملا ماععرب

 ا يجسنلازلا خد يردها نازح نب هجر حن. هوع عيل «ئن ديوب لا كات زلا هنل دبع
 يه لنحو, هل نع عاكين ادد اردني مي ةداشولاو ةعبر نزمجن عدد ل نددشلا لإ مماها
 لل وفاؤ هثبدح دنهل شم نم هنيزاهرلا ولاد تايب تاكد اص ير رب إو يردها ةعأور كاد

 الزلال عبر عد اتاي ىكرعر عبر نرعيودنلا ةماعلا يددحلا عيبلا يرتد
 ١ !رناىيريلادعس هدومي مكان ل :> بكى كا ةجراعدسلا از عرةرارخب الط ثيدؤتل5

 ْ :هملل نينا هرتير قانا غن ةلؤتنلا ايلا نوكسم ىيتلعل لادا ير ديلا مج شلا مس 0
 000 ١" برعمجرجل نيسللو وهوا بلا دارو زمجب تلرجو هسيوعلل هبا ةزه
 | لا هك عب رش؟كو نعيد, دارج لما نيكل ناكر عبره ك نازح هسدرع ناب ورمل ا عنادلا ىبزملا
 اكول نتف ناار حلوي أعصلا نعام ]يمل نعاظ ةجدن لني هزم كاملا نبدجل نبت اد عيرقنإد
 نقرا زلا يرعب تزجل امزح أب قمر فهو ويا: نس نم بو نتاوي نم عملا وأبا كتم تك
 ا إل ىاتحصا لمان هود اثلادبع ندي هنا. ن اهودصر عند

 ظ نس ندر تاك ولن اإل سلط نهب هيل ديرادني نتمنا لا ل او سنيك هنم عمم

 ١ الاديربنازلا لمان ناعيا يهمل ىو رتلا يرغب رجب ناطر فوعبا.يىؤحو ةيالم
 | لاخلا بادوع رس نس بجيت يشل خدك تؤمن ننام ةجاثليد تناك ةنسرإر انيكك حا طتمإو د
 تاره رانعيل بلا نحال هزل رعفالاهرج زلال غدالملا يهلك يرانجلا لانها ه

 ين! بر كبل دعاكيباراكاها نميئازدلا هدفها رازعب لوري نعي لداح يزهر كيوارعيخبل
 ليها يحل مورس نس بحجز اقزنرالالال بوقحب ان لمعت مدا بعد ببكي مار هلا 0
 _ الياي وحي للالو بيحب 5 ني رشلالرءىطبرعر .نعلل هيلا نم الا هزل رة
 قد لاله وطبع م زرعلا ةنا نهاالاهلار جلال ةقماؤملل ىيهاعب كلهرتالاب

 يلانهازل هزم نجلا نا. ك.ى علال ضم عيندنا شلح جرب كلامج فار عيردس نب د
 ين ةعاضتاب تالا نر قى ول لح يش ندع باكي رع بالمدن تالا ريز تباوه العلل
 ال دلوع ديا عماد نسال نح اب يزانلازعبةجرشدال مزككبتين ةيساخت
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 هلأ سول لال مهب تايب تانر عاب زال نا فلاب ىنرإلا همي دحر بوه كارهن نب.هلل بع ني ناّدعي
 ه بلا زم ةلمبا نسل كنتم لالا ديد تغب ودل ايفر هكا :ثلاب نانرعو كعمتالاب 4
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 عمال اةجرسل نايا ربع هنأ بهن جبل ن ملل هيلا ةبنل مولا بويل نما يدهو سددلإف

 ”تمينورح موي وهن ةنرعم»تاتكبككانزاب عن زينملاب ىاغمسيرللا ءهإننعا
 ه ٍبايلانم عفيوددي اشيا لا هلا زه نؤللا هزار نعمل وكر نيهاتخفرَصلا

 نغير لالا دوك عال اوه اهلنا هاميدع كلل تكاد
 لد عك علل ىود دج امش هنس تن: قيددلا مهرإ نبه ب مهر يدهكاعسمب نو ةربلا
 كوره هزهل نعم هب شح هذال هنم همز #رنعم نال لت نبا طاح نيسل مارق يرلاب
 لما عرب كلم زعأليوم ونعم هيورس نب هما بع عمم اني نمره انا اؤدحلا دين هجن
 ام اناا باب كلم ةزاجل وبما نؤعبإ ايديا ناو اطمانأزةينع
 0 كلاعب نما ال ةصولا جل ديال ندد هدا هيجر ىداسملا تعم زعم عراولس نب عيبرلا تمم لزم خيدهللو

 3و موجات ينل. جرد كفو نرد فل ني نمل دالعنم رام زل هزلي نيلملا لمراد يمال
 ىس قران هب ىع عب هس ادبعمجاو فيثدحلأر ةنئل ع احن يس عزحترعرط كارلا نوم
 !نهغبنرعلا بجو هنيبع نب داس نع يدري نسل يلص امامة ج وهلا وانس هللا هداك ةكمؤكع

 ار ةلاوا, سلا لمع مار! نب نع هنع در نعايع بانيضمر ارسلا يرغب ند اهلس ب ماهو
 . ل ب ىع برها شىنالا نايل نعالب سرك معد ىازلس أ نرد بز عار رزه ابع
 ل نا كال مال ردنا يض هنعإ كلاس ةهدزمىبار ىلإ هنهايورد مس عتس بي! هنم عيسادحلا
 تال يرجل تعم زوما )نحن نهثلل ذ قرد عرهو ةنيبج نإ نع هي ثرحا عزه يريح نع تءارد
 تيكا يماباجنلا ناب نبديعس يطعم تاز كفرظإلإن أد ةيادالافف ثيرح تكي نمنهللم

 ب2 ىرر الطب, لوني وهريردلا مكان دينهم نيعببا د دنع نعل نعبرزدلا ا نعت هاب .
 ةرعو داره نيوببهنب لل بش نا نثر باعت هنم ور نانا ن[طد ىرزلار لطم ن دب
 تل 5 يمل لامن دندن ىلاسراحنل بال ىداميإ) ىضس نب يجو نس نب كزب هنعااد نعانب

 ٠ قه ممل تجي اخ جل تكرر يرمونيف نري جونا يوم قلاميلا جنوط جاناعن 0
 د

 ونمو مال فدي بلا عنب يول ن بيكن ىبدع م:0اج هسججلل ةينللا هن نمل لارلاىهريحلا 2
 ارب متنها رد قر زن ىؤز كمووهبلا دوست هيلاومراددب سم دال تري عرفطه زم باقل
 عمتي بال نم ثيروحنننأحراوسلا عوسللوبا ميس ةقلط نبدا نب ةأس نب لعل بونسم: جادو ميما هعت ْ

 كنب دول :نعييرد قألبع ثبكر عاؤب نم قربا فولوا ثير حب يمعم ةدافهنع يد نيمحتيباإرع
 لدي رهمتع ودوم ملثهر وتلا نا امو ديعمم غيابك يعم نرحب ورعو الكل علام

 لخئمب [اللا> لمد لب سامان اض كرولا نط يمسه اضاجط هلل جرام للزمن نحر دعم هديسجب ثيل اوك وكمال اراها ةنالةدباعيد الان !
 ارا عرابوهنري عدمها نقف ربح اذا ن اخرا «ؤ اني وهحم ىعيشخنم نايل نبل جوج ةسااللج



 ١ ضل ميرنا لالا جوفس ريع بع بال ثكووباو ونيس يردن رجول لعاب طاب
 1 لة ملا هبكديل عااد ا بسال لعن دود كرداماوس بكت عاج ٠) تبدمإ واو مايلج ومات

 | هيمن هن ناو تاداام باجل هنعكك مظفر جاصتب كرا مااككيردا طلال بجنن ه يهزم
 ١ رت رلل كر هتف ين ارتب ننبه بلت, نجلا عي يل نبل كطحم تاب
 | نإ دوا شيب تدام هم عمجو مال برقه :بالجيرم ابل ابا كمداعد م اسي يالا يامل دىلعب كد

 | دل ا عمم ن ذولا ونلا بون نيون ىنجم انين يههيرجلز نال ديعدملا بعير اوش دج
 1 يعج روع هز تامل جاور طبارلا بركن رب طعشب اكتر لعشر
 ١ كم نلاكا ارهمتنتئنهللا هتغفلا بر ناهس تسمن ن يعيب نعلا بع
 ا جاما ند يزيوجلا رميا ل5 4 حفنس هيض عذؤ ةيدالا امال ادا عرد هتنفلا إعراب ثيل نن

 ا رايز هاج نر اس فريغع يرجى هينا نهتم انوا ةبنملا شه يزل اهزن مشن
 1 لا نعرف هل ىماظنو ن اهل نيريعأيلو ماجن ديما مهاب عمدارخ: لها نيزرجلتإانإ
 | نينار هك بزل باردا نب يمل و نما هورنامع دوره: ذوسط ورا ماهابإو قدح تدك

 | ينور لو ما ةتس ل جس ويتمم اجر الا سلول هيو هنن هاك ظنالل نمل نافل نيرهجو لال! ناح

 | نيلط وج وو ازحسدب جلال نجار عن نيل وم ثرح يزول بهنبلشب نلوم
 0 نالاقلا مب ةتس تاه درتكلا نبي ههنا دبع نيلي ندهن نب نخر ايرهترل ضن وبإ ةنعاقادد ىدسإلا 0

 ظ عابس هع عديل بتي, نالجؤإلا هلا ةم ود هزل مل هوكمىةملا يلا
 ير را حتبدؤر نجلا عمه يدر هنس يللا »دل نس نالوا ني نمل نال يرالل عرمسبب صاعن
 ظ نيد كلغ ن ىزعن.ةلخ نب حسا نب يزول مر دش يجر كلا نال هلا نيرعم باش عبر زرمو نيعا

 ظ كااسبؤل_ن.ددل دبعر ةدلط هلام .دشس يلج نالها ن ىرع هةلط متل تتية دلل
 انه نيل فذاب مدير نم بابل نب نم نم ملكك يش دل موالي دش نير لا نالبجلانب دعت ثيلطنب

 ثرمداء نع ةلمالا تسلا نه نر لالادي دشن نجلا رضوا انالاو نجعل بانطتبب ه
 بلور الر أعم نايمه بنان علا هدب خنين لاب جر! هيلا ينل ابيشللاو بيل عقف
 . دارا بنطيلاو م موعاةتس مغ ِفَؤيب كود. دحر ن وسر نه دااافوس هور ياو

 لا بو برجا ن بهرحنيناىلس هزعيود كارل ول د نيو اهلا بع اصيل نع ىديرعمإ جه نسوا
 اردو هده زل نه يلا نجلا هطجو ةرحدلاايلاو نيل. لالاونيحا قلب يهرحلا ه

 ان مهرانعأ مشردر ارنب مدد سيزع حباب تدور قسرا درملا بهر نيدجل بهدا يعول
 ..ةيخالا جال زال هعويود مزعل بأس دلو ربع جيلا بالا نى اجي
 .اه وليا هير شعر عقيب هن جواه خئظدر اللا هنع كحال مهلا ولو س|زدلا تسرب سيهاشان.

 دعل تلا ذم هزل هزفؤونلا ل: هنثلل .ثل | هدجم ىلا لانلا توكمر يحل هع نإ املا ©
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 , هاب نييحكتب ثيل نب بكى نادل: ن هاج عن تايرععيوبرد باج عبدا قتال وطعم

 اأنبهارعت دز عن كم بيلباو هداج غررهرباسىددلا رعب يشل سنا يرض نبك
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 ابن اهنيك طنجة طوضما ..! لل كلا هنسملاد اكيرقم نيمزوتل نم هعابز عشرا عمعن ىددورلا نيسح
 قطعا كنا تام ةلواإ بسلا نجل انف مالكي رجال فم كتل انه نع هتل انه ئاسحلا

 1 موا مادام عرس عيعةزابلا بكا هود ناككدار نم ارك ) اى سسزللاو

 عملا ياك هيدا مب ع0 ةنس نا مشو تاهامإةواوع موك ةسدورحج 0

 0 .«تيدنجرلا نالب دجابىتدابىتنانو .ه تاع دلع بهمن حن ل تق

 3 نيذن نسلط كعن ليز داع ميال بحمل ادتلا بريه تلولاهورىشللو
 نكي لاا فعن مدان نم ماس تاي نيزلاوبقرو انجاب إ# مس يال هاشم

 طن مهرزامإو لكلا بع مانع ةيد( تام ةشياكنُولا هنعاكدبرمتنإ نعيرر# هه دركالها

 رعاه د مسد دوما بفلقذب لزهر نسرم نيل ذغتلا هنعاتورو شا يعني ركن عا فمر ينإا

 0 هنأ بع يجانار اكس ناكل مكن لغز :ءاصنب دين نب ةعلور ن جملا نبنرول

 اقلولطعا ع نيعب انلل نس هنعايدد كلان ىشإو ةشياعع زد كلو سابع نإنعو ةنعيددهكوباطلل
 .ةيل ادام مةعرسو جلا بنل خل نجر ثعسيدو نب تقفل هتعاتمرير ساكن بن انإو

 2 برمج ل ا و ا ةعاصاج ديز نإةعأورب حم جراج لا

 ةدافحلا] رماق يمد انلا عرم هتعقرم كللاد» نيو هشما عد د كلو ىلع نعو هنعكور ةم#ر ١

 0 نينمروال:لانبحو دريت ايتهدرالا اروام دالبوا «ثمرحيىرمدرو مترتهرو سابع نبه ابأو

 :ةرمأسلا الادني تالا اديه نبع اولا ما نب ناطح نب هربا ليبعب:وب نأ لس نب جوا دنيئضتنإ

 اهتابدرأ راس نبو اي ىلا: دالية كراوطدل :ندهئوشلا مدا نبل نع دور 0

 و هياتم دهرحؤ فرح ١ ةعلج انعيددمرعدزع نىلعم راع, ماسه ندد هين
 هت طعما ذعر نحل ترق هتركذ ميكر جركل رقاب ليعمني سيدا نب ىبعب مل ل

 ارنا وني ىكانإ بأ هيلا نوع ةيلجوس يدب عرشلاول لا نطل ضأح ماهل كارما ها نسب

 مبرد ممارعأ تكأو .هنمحم اناره يلا خانم تعمر ثدلل مزكاو وشل كر نارام ا

 من واوغانه كيم يوإل ا كدضع ىورىيالرمل هو ناتدرا كورسا ىولا |

 يورو قال تناوب منام لما نيام ري 5 ناره حرم عاتسمخ نيىسأللؤ تاهو ا
 اقر داك... مدام. تام يلع يال - ش

 نزعل نيد قط كنب نادلسا نيرو داس نيداجإام ذ ةصش ها ةنضاكدو رهام دلو

 1 سكس 0 ياا 0 |
 ول ا ياام ةددشلنؤلاو مثلي يشل ولع «ىندجت اهيكذ ١

 يرشم يحن انغللان ماسه ن مولا نبا موىجا ضل دف
 بسم لعام كردإو ارش ال ةلج هلل تاك اكلم جرم تأورعتتب دوس دكا يشعل راوي

 ديدين تدان ةموراهو سمرا نما يل ىعا داع ناس نيرهار انبي يعج ا عرش مسنا# ْ

 هد هنخل نإ هتعئوب قيسلا ناخب نموت اديه قع كلبا ا جرعو متل ةداسجنب لاو ىنزل ننال

0 
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 ْ أ ب. بماي لل ةراظقا ل يزل فناقابب عتب هدا هبه هنمعح يلا نجلا دعت دعيج نعت

 . | ةلويزعل ةبنلاكهاالاهزاؤر كال ةطوتلل اذا نوكمر ةزملا علا زي يرثعلا هت نبعمس اب ناين ه
 ١ نيكد هعادرل» بتلنلابه وعدي يزل بعرإن تهيمن ةءاجمي تلو نىش

 ١ زائل هبشلا شه تولااهزحل حد ملا ثالثب ةطقتفملا الل تيكر لعل تيعلا دو اعلا عال ه

 ١ أ نابلس لكلا بعتر دهن امرا هيلا تنل ىل هي ماثللا)هاكاوهدا عااد ابنماما
 1 ماسلا عمري دهعرع هناء يصاي راهب دحوم نم امدلا نامعنب ناوعسبررهنب معتم دعت

 ١ للزي اناوعنامعراو هن اشو نوزكر كا .«ماو ذا ةيوعأ برجل نب هدا دبع نبدأ مكبر هنعايود
 / هنعؤود دإ»نلا إنا ىكللامنعسكيرب ةنيدالا له نم املا نامع نيد اع بديلا نودلاربع يرغان»

 ١ يال نال ع كير دم الا نع تايوتا يوري نم ثاكبعو علال ديزل, نب نسل نيوزولا
 ٠ ظ يلج شلل نا هوكسد الملا نيد فَلا بج اجا لكلمج اول فيدات اكيتاياعدم ه

 ١ يطير اب ملاحي بلت سلو عاب تلا رؤياه ل يام
 ذا نعاكور ناسا عدن ةرمج ثرح ىلا ني ئفدلا مازحزب ةجوع نب بدع نب محاد ادب دره عيبرككاب عسملا

 ل رمدارجعرب لتر يدرب اسيلا وكنب كد خرملا سمداد) ب ليعحاو نييرجلل نعول شو نادم
 | واوزإل ردسعرب هكر ملا بعر جرم هقلا نب نملاربع هنعايود مزجو يزد ترحب يش راع
 | طعليازلا د ,ا+قتسزصو كيرجهب ةبدساإ ساثلاب تامين ةرمملا قرا نبوي
 انب هعددو برحساننب نأ حرب بر ععنرب لين برمز »نينو ارب عزل نم ةعاصت نب كتيم> نب سند نب لسمو نإ

 وز قولا دبع مل لوجو دييعمملا لصد لوران حفلا ةعيرلا بث ب يرعب ليم
 مر نيعلا باد كوابل هيسداقلا عجيرعنب ناذعتلا مم ناجؤدلا رين بع نانياطنب هدا دعيه

 - كيمابم بديع ناموا طلوع بجلال ةبسلا نه ةرحيلاراللاهزشذي مالو يهاب ىلا ه
 ىلا هدير قنسدلاراع بماشه نبدازؤب ثرح الاطها بغتب ابةعيرلا هدايا وياج
 )0 يوك ذاب يركتد جزل قله ننعاوعطشز وكسور نب مسد
 كار قالا ء اكبر و روت نر هدنادبعوإ هنع هدد وزعم يملا تندم مهرلاو نا طل عما
 جو ابالي تامر هجرس! اس نطتر الا «كيطجت ان ق|جطتلا كير ىف انلاكواد حلالا

 فانا جازم م تساطل نمل زجل الزل خر لاا ملط ن وكمل نيهان يورجلا 4 0نس زال 0

 ا ةيعسادبلا ب يذلا اولا الجولان ةيطعراعأيرهر جراؤلمسةدراهل معن دريت عرابي
 يل را نواعن مهرإ نرد حبلا بحيهر معلا كعمل هزل خلا نيل رار نيغا
 لإ هنعببورا# عم كالا ]نحر هلار عاب ذلال نعل نبدبخز هدا بعيرع ىررب ةيكظنالهل نحول 1ضلإ

 اف بطا نة ةه ةحونلا دش لابو .ىككىببازتإملا ندا يتجاوز نمعرإ تدع ه

 1 نيد زى يلو بل امل نيهازب اب ده سمت يب هن مم هناكوم نطل بدي نيج 0

 ”قطجهنن يونا بيعما ذأ درابثر هرفي د دجله نب هلا نزعن ن اًمعردس اراد: بنلا مملكتك



 تتكاايبمبنرب

 طيس ىاكوريدمؤهأ نب كلا فنيم : نيذاس ايات تا دئنخيا نبل

 از كيعزيؤرب كلا ددلا بيغني الط سويا و فاسسل | ىبوم نب لنمنفلا هع ىربرعتإ نعةحسبس

 هيرو ية دج سلا زاد و اهاابلا تاما ع 10 نعافدريؤ يملا نكس

 كي شوب نيؤس نمركك(د و ةنس ةريعسو عبس تلد مويةثوأ للان هيام تنكس هنس تاهوطساونملاعسا

 هيرست تاي شر طز نارا نئتخن غش ل وهرالنقور اعررد ناو اطح هنابتلهل تاو
 "اهو. دوس ماعد ل هو سطل نب سمات ان هامل و نارها )ه1 08ج هيلع هدب يد ضب ال عاجؤح
 حبلا ضل ن عودي صبا لها نس قرسملا كيسا ناسزرب

 كولر تال وعدو ابله هنع كرد لير نم ملا نبع رع يوب رمال نبكتدلا هما دبع

 يرد الف هّتأيتا كرايلا نبا جرا همر جادجالا تود تامه ودا ىساهرا الو هب حزام هنا

 دين دوبل عنب نسون ةببضمإ ؛ اعمل نأبتنلل تيرويشلاو هكرتر هنادخزعا لشد مار 8

 "م ىادنع يود لوطعلا هيججر نيريس ناو نيس نع يدرب لي وطل طحن نح وصي ها نم لبن ب

 اح ليش ل هجر دقي اسامي دهتعاقدر قس ارشد نبل حار ىومنب وسال منع تنيكلتو

 قا نوار هنا انجاز دمسىرا نب )سنعود كرأبلا ةياو نامطنب مهرازع كيرراعيزس+

 نسل عر نان ةدروار لعلك ندع وبار نمنرل نع تيكر امص رتب ايبا هناك ورا
 نيبو ظن كارمن إدا جرم عررطج اهب ةيطع نيرجاب عطس نيريهر نبل مهناببدعت

 عسل الزج مذ وره نارا مش اىنإ كه 3 امل كب حكم درا نيرشلا .كيعن نإ ةنارغ

 بالنعم بعت ناهد لم السد نيعلادعم ىلا دامت ماه نيلي يوم عا جرجو هارب

 ١ ةلماوإمل ني قراوتنلا يونلإل ناهي جت نهد كيعيضلاو) هنغايتدد ككل املا نب مهيأ نب

 اري لاو دز م نطبانمئاظو نلوتعللا هينا زهذطمم هاراهزحل ذو قزح ص طن ةيقلارابلا نوكسو
 وديسلا رعود كرري ىس يقإرختؤ هدب كعهممإم نس ىراوتدلا بع: بورن نادإس مهاوب :اةيشللا

 : ايا مرإيا اوسلو هنن ن6 بيقيحم نب نزلا نب هنا لييعي جلا قن) جود هنهايور هاما ضن لو نر

 اقرب هنيه نمؤلل هزار ١ تبان برع بلك ىلا نمل نسل ؟هرتمي زحا هنع كددر عت! نفور

 جنا ناولس نب لذ ةنعاقرد اير نعسان هبا نع

 دعا 0 دوتعمل : ةبنلا اله لعل الزل اهزعأ ند داوا

 و ةككللا ,ةنااهدجر فايشأ انهزم ني مولا اتناول نيا يقيل ناعواكرلةدابجر»
 0 يزاد رش ميدل بثلملا 0 اك

 ّى يدر ال )دب نرد نس نزككتاةئلارخ ناكني دالب نتمنا دردادة يدا دهمان يروهؤقملا

 ا كفاله وميلان عكر الب بيل أذ نه برجر كول عديد زيك ت دال سدر م
 نارا هس صوتا هر“ 2 نس مطل هن داوتن ايهما نبش ان رعص ناك دارج عجل ذئنس إل هش
 اعلا نيهان ينحل اشللو ثيعلا بابابلعجاتلا نيرحل ل ىركللانّيعدإ لاى نوت ةعاج الذب
 ديو هذولا اهله, نان, نجر احلا ودام نم ايفر عد زعل تهاقم رااهردز مثلا »نا

 م 0 اههلوب كور ظنك انامعو هاما يعل
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 كبح داصدر ماس سجود بحره يرثلالويسعب) يزف رجدمتل رشا ردا ليون ع

 ]3 عاج لجدرهو زعل ةبنلا ره ارا اهزحا خو ءانانبوكعو ةامإل نيب فم يت! ماعز زعاب

 لغير باطلا ةغاؤم ةبراجنيوغلابور هن قمع ةعازخذر هاه ضع تاز نب باطل نإ ةزته خد

 ةالانيها ضي يرسل ا هنمالتخل معو وزع لاني لجل زف كقطع هدر هثيراحن ى هنا نبيع ن ةرلع

 ةكاالاو ذولا الن ع بيه نإ ة بكرم لطموهىرنعلل ةبشلا هزهدارلاا عزا. يل كلذ انلاؤقت

 ال وكس ونعمل نيهلا خب دى دزالعيرضم بناه د نب هليلو نب بييح نيزاعنس أبا نداوه يفنعذ

 ايوكيرلع 0 ىبوهبرعللا ةينلا زهران امزح ردهيزششلات

 ةزكلزومم نعل نسل هاازادزللنى نزين نيش ةطونملا لا توكسيوتنامملا نيجي كبيرا ل
 1 # نبكي ب ةيبوعم نب ثدرخلا ب رعب العم نب ننعم نوه بيحان لة ةحوكآا

 نطعايزع يجالف كوه درطن نفت ابذاب خراب مجلي خدعت:
 1 5 زه]ن مذ بيجو لذ نازن انبهعبر نردسل نب هرهنيرشب عيبنأما نب ةلبعن كيني مه نيهياخنب ةيلش ان

 ل 0ل هن تايمنب ةئلطز يك هةصحصنبهيداعوزعاسب ا. لينه نب دعسان ب ثظ
 ا نيج م دارعن زا وه نم ناب زنهئطشر الا للذ كحول الأب نب نوع نع بربح نإ نعايقزح ةزعج فد
 ش هكر هنع بدر ةوكارتمجيإ نب د يطرب عزم در كزدلارهاطمن بنان مولا ةيشما رميهم يكب هلك

 طوس اهداؤل لو يزل ٠ نداياوى د24 رسْند نر دنه يور كرتعلام الاس نب ناكر فارهطل رااعلا نب

 0و سوو اكل
 انكر ل[ هيارحطمزب نجلا لبع هنعاقور نومي ل نفد اقرب جركل ضن كامب زينب يدم

 ورا يوسي و و يع نع

 را اهلل ةملا اجب هيما ةيوعم عمنرءزطصالإذ هيارط نييضإرل ها نتج ةدانو كلذ
 . ةاكبرريتجس قنا نفد جهدارجإ هله وسلا لاو نىيننعلا هبشلاةزه تاق

 دسم ل نينا دبع هلا ببعتوإ هيما ةشلا نف هيلا تنل وو نشل دعس نيد

 كلوا هلا مانجو بزعل الكس كلام حلو حج نم ناهز نا نيو ثيل نب ديم ميتا

 بعدا ةنلاىنكارعيإز عزرا لليل دف نهر. عانيبؤندلا نجاره مانع

 0 اا عال ميجا

 يلع هدا لعمل لوز باكا مؤنس تبدد اع زها لير قزعج ايل ايلرام عت تينت تانسإو لور

 نكسب ما رهان ضرع و ديؤتاد نمر ضربت إ هل اذ ىو ةنستام

 لمع مدلدبعابب نجمنا هيدا هرتوهلا مشغل ن نجلا عساي بؤتحلا ثيرللن دب و هتعيط ناو بزب

 01سم ب و سعد

 1 او او اس ما
 هيا لاو ةماعلا غيل هو هس لاراب جز هرإ نع ومد قلاب انتل نجل

 0 ا راو د ياسو
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 رحال وول ناحعب وسد نإ ا ازد تل هد باع اورتعتسدمب كانا بانعاش
 طعن, نفل وعلما *:عايارد ضمح لإ نب هدلا نببعيلإو بره نإ يل عد عسل نيالا با نع يور

 نونكي د عبمهدعسب جوعسم نب سرا نب سيحل هو سليم نب لسع عب جرن! برب ماكر شوإاإو

 0 م نبدرمثانإإ بيحان منجره نيروس نع .ناعلا بوشموهو إس ادعس نب بانعنإ كلاد ناوهو

 5 الذ ة كوخ الك نم عرعر نيسرلا جرم ماسلا ةراب نرسل نمارب يعيب مس تاكانه كاّعلإو

 كو للا نيج« تاكنالذكلالكتل هال ككل مراد آملا ةزسنب كلة الاب ديدن
 يماني برع وجا .دوإ انحعطلا لش عملا نيذمذل الذال يلم
 م مريفسوب يلمس طيذا كامرا لبعولا [كقلالا ييرلا هلا نبيع لهغاداظعا ير هه طن نجع نهفلا وإنا

 اير لتنال هالعؤس يفر هملاناكو باجل ذا ل س هملؤغ بهذو هاوس لجيل دلل بره نيل عاني دذسلا زها

 وهيا سامودسا ند اطال سادسا 5
 جهلا ناقه ق عجن رامداو عومللااكوزا جو عكرمب ىلا تعيون تر كعب موتلكى انا

 دالخبتلع تيباتلا دا نمجنشاىبإ ةتنكأ كلذ د ىاسلا تاذالاقل نا. هادم ريع سف لج او ا هادا

 هرج وكس ل عتيد جبلا طوي ادق ر ب ب جان سلول هتع دبكه ددحجإو ثيد حج يوخبلا مفلاوإ نع شرح

 8 زلم :ديزلزلا وكل ار تهالا هدب تهرطلشلاث الر للا نيه فبل هتكتبهذرذاد 6

 طاف نلوم نعلا بوق تينعسرب نيله هدا يعول ةشلا فر عوهشملا ندب انعلل يضلل رح ة لجل لل
 30غ نت يدلل تصل ايل نع هيدر نر هزلرلك هعاجزع تكو قارا ىل)جردن لرش انم ةعاجاناع
 0 اينجل ةاهؤفلا ؛يل)كو قزم نم نينشاب ةلمؤشلاابلا ترك ولا نيا وتلا سا« ةنس تامانا

 رغب برعم دبرها هارب حير عذ تلا زج هلو »2) نمةعأج مد تيس بهتهيل ةيلاثه
 اكدر «شعاب نفسر هيل نعشرح با الر باحا ملل هانم نجلا بع وبا تن كت بنس نان ةتعابإل ٠

 هوب مرجلا بعمل وام منن يزن قمل لهل نم يدلل تعلن يال :ةعلا در نانا ةاحرب هزم
 يتلا بحب نيس لإن ب ساره ن ةبيعنب ى ابقلا لن يرمي دنس كلان نجما رمل إنتل دبع بإب
 دبع نيس يل نبليكزب ن امهير رب اير فسربإ هنب) ثرحدررا نإ هنعش دج ؟تايريغنإ نهاكرمم
 هيندىنيلاىلز لال عنب نزعلابه نب هطن ليو تيفس يل نة تعدلإو ناله الركم نالت ةيوعمن محلا
 تجرب هلا ني ميس هداهم ممر قرسلا كلا بص قلو قدلا ىبعي نب ىو نع كرب نفس لإ نبه تع 6 ىل يونس
 نجر ظباو م عوف ت امهم ايل نر عيزكمسا نحول هتع يدر ةنملاب اصيا نهربر كالمزع هجيومسملاب
 يظدرايرظمز تاحرإ عائد ةعزحنب كبي نعارح ىروبأ سن جوعسم نب هتمعملإو نمؤتعلا هبودبع نب مهرب

 خاب ةيجلا ردت نشل يبلع يعسيدعسأ مهاب مو لد بيع جايلرعا
 ابر نلعب تفعل ىرر ىتجلإ يقم فإ الجر فصلا ىبوم نب لهشديعس إد اي يره شطب كبي نغ
 دل كالا ثم اكل وار ى احل تاج خم) ضفاركوإ رهاط ديول نأ دبش دباد در يرطتلا
 0 32 راد داير انس ديحازه فديو رى انس ىلوإل يداج تاادد ةباهدرا رعبا را هس هنا ناك

 راع ندع ايبرثلالؤببيج نال 5 نير لم نطبوعمزهلل «ابسلا ذه ؛رلاهزطذير تمر شلاناتللو ةلملا
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 النك للطعن, هنل عيدد ةزمجيإج كلل نإ نع ديب راها نرسنفار عرمرم ناس نحول
 | ةجريإ يمل نيرو نسيج نات ناوعد ا عمتس تاويل مسن اهلج دلل سالت

0 

 عدي وفح يبل نعاواعرخيلا تنل بازل ماعد نيل ةينلا ع هللا هزلي
 يسال دعني نيك جنه كيد ذو ىزفنت لاراب! انكم ا اجزم انم راجل ارسل تقنع
 ضمد سودا هالزمن يراه ناو دن طا وهزلا هتشلا هدد ادب عي لويددجإو ماارعر نهخإلمإو
 يداها اكو ماطور اسال ةنيم مافيا اتمابو مرماه تداولت
 اري ىور هيلز. ىانرو عيا. صللملا سني لع نسلط نلت ير ولا نيؤسل د: ب اكان زيكا هنم تدم
 لج يور وراسل معي يري يؤملا ير ونباشلاسلاؤورهعورلزد الربان تيهإس
 الار وما نينا رك نركب! ن مهرجان .نعسوي قزحتي مهرب لاهل نعي ماسلا
 0 ا زعبيل ل زيك

 يجب السرب الود ا نيام 50

 0 طرت هنعذ مرح جنب ذاس نع ثروومموف شم

 قرن بلا زعل نبك ندين نبل بدرعا زبدلر ن مخرب حس ينياهلاذ تونا
 أ دولا نار ن ذزالور طرز ن6 عش ناد لعس نر ثِذ نت شه رح ىرصم هئدحوب ىلا رد ن. نز هؤحا

 لير قر نقش نب ةزيحت ساديه نب جابت نحل نإ هنعايدبر بج نر يخنع قدر حبلا وسجل ضب هدادبعو
 اجر نبمدا بج لمس نب ثلا هتعيرر ثرلعيورعو خ0 ركنعابوري بسلا موبعلا بحجج! باملا كذب

 || و نويعلوناوضلا كليجا دبع ارأ_زذلازبف ناموا يا ةن ذا

 يول ةيماؤمرلةزعجرخ دلير دمتا ةز نبا, ىلملائبعرلا ماسه نب درحب ليغ زوو ىذو
 رجل هيلا ديو دي اوهر >وجملا ةشلا رح ة|مملا لانا | هزل و ىاولا اه دعب ةدلشسمل ةردحولا ١ الاذذلملا

1 061 
 لهن ممن >يلإتبال اد نلاسجل اهوا دنإ ترمس ادب عركيولإ هنع م رحْؤتسل امس ني عااد جوبس إو داطعل

 ياتو تلا بادن ها داق باردا بابتكد
 لربع نبدا حن هل ننزل نيه هيرعم تيزي دبه رد احول وهي المل نما ةيشلا ثم تفالرج
 ريو نحمر عيناي زجر نامل ع كل مارس كتل يرلوفزلا دل تبلت
 يسلب مساهل نإ ندر كاله ن ٍلهعتبمدلا بع نب ننس ناو نايدانملاا بلا يرظتولاو

 إنني ملط هلع وعر جاتا دم ولعل تاو كسذانإه يزن ذياب

 . ةةهاكرد للا يزهو ىتلا لال نبذ جدع كوري مائل امرسللو يزال دينها ن مهب نسف جا اب عوباو

 مايالاباعد بز ادادانايناراثمدزدا إلي ننال لقي لع دانه هادا

 5 لسد هما, ةللل نه لها ضرر هس تلو نم تعم أهل لعب ين زعل ا جعيملابا عع

 يفكك تاكل هلأ توما عطرك آغامسنحا نال نجا + ىبإ هنهايود
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 ميه

 هه هس -

 هع ؟؟نإ) 3 تام انودام هنن ن اكمال تاره ةيل إن نهتم مقابل جا ااا عضرمر

 لاهم ءاهبوبدلا مخي مهر هش وا نب لتر ن امه نيرهكزسجوبا هنباد نيدعسو عس تباوهود 00 هنس

 نم ب نع ترحب ديلا ةنرعس نركب كيان فو كردإ ف ةورماذ ةيلوا عمان يدلك دانج نكس

 سب ”اماصف ذو جرير نحاوبعل تاو عولاو ىقااملإ كوبا كولا بورق نكتب دمج ىلماحملاو زدانلابمتلاىوكب

 تحل جدا عنب لهجات هيحاصؤو هنا ل راد زكر هنوتتدلجلال اجرح هلك كيطم هدببو هني عتود ظفامل ظء

 ع ادو شسازتسزب تعسيب» نب ننال نب هول نجح. لوشن هللا ضجر ىللكلا ماسلا نب هدا ديه داالدا

 ردا ةهوكاياصيا .تيطم تام هامل كح ذيو 9!/ةنس لال عيب روش خ دادبب تحامر مزيت يسال

 د رش هنعدي دم ناو ماب موعش يل لإن, نعل ا دبع نع يدرب ةذوكلا لهل نوبل ناشإكةدردسإو
 ايات ؛ هنع رب شالا وللا نحس نع ىرر ذك مما ىروسلا ىوم نهد نسعي ميوباو

 0 00و نوبل ب تينام:-داموبعلل بشلل هاو مشت تاكو مارسوا شمع نفس هنن تدام

 يعدم كحل نبديرب . هنعاشردرتاب هينا به تباسي عاق, «دارجر به ىبجل رسب نب ثيل

 ١ ا ا و

 ةركدارناعللانبب ةطدب نحر بلاطو ني لعد باطل ابر عع كدر نيرعب اننا نم وكلا وسبل عراطعنبثيدا

 نزل ربح نمجوحش الكل لاول بريف يري كا دب عم جلاد اع هنع يور نيمحننامتد

 بج النجار ةيبدو دعس ةددصمتف ناك تبتر جلمم نب مهلارناو الله نب ديو

 ل ل
 ناخب عبرا ىلا لد هنا يونا ثول عكر كم دج نجع نمعند ل تيلاؤاهلاتض كبل ننام
 اجورأملا داره ةنفلبؤ )بوح ةعاارا هدد جبد ةزحإلو هتوسد جلا كاز هو صم نبال وحاككاسناسل

 زمن عدت هتسانعؤوحهسلش كر يرسل ميسا نينا هلا عنبر تلف ىونلا ثيل ا

 0 خلاب, دحاو لولا ال وكمال يدل ونبيل ةياهوعبراهنس تامه عاجدح لقاك

 لهل نبرض رع ئن شبح ههاارب ع جرش لبعؤيبلإ بتنالاو كاسر عنب سس بع ؤبلل «بشلا نه
 درا نيوشبلا هتنلا هل يعن د عندج طور نيدحنل نب درمس يرق هنع يددديإ غالي

 نس مال زينب دهرا ينابإبلانبع يريم يقال عمت نجلا ١

 اهات حارب ة وتمام نوكم ويعافيك بلاس هنس حالا عبد نيذي قل ةداظفا مل
 6-7 ةاليجرجو ثزعلا تببرممنب سارا ويعني د أهل نروبعرهر هيج نم بره بعل ةبنلا ره

 ىلع سوس نبساربع:ر بر ح والهلال ةرقللا نيس نب ههنا نبع ن بنج الر نم هقلعةراووهد

 قا! ذبع هرم هناكملةي ردا اللا هد بهمدو ثزعلاني فرغ نان اا نب دألا نرتيعاب مولع ئبنم ملص

 © قمل نب ناب ككر تو سيتلاربعلا ةشللا زج, يشكل هي ىزيل احلا سا يزتبغيا م طموهييع هلاطم
 ”مهرابرججرب نسل عرا عن كاذكو د اهايرجر طل ضيوباو ىلا وداد طعوإ هتعيربر اوضه وانها
 يس مانو وادع جال لعن ادني ليج عمحومع ميشو شيع الان ني عمبربسا

 يراود نيس بر عنلا بهو امرت نم اة نه ىلإ بتنوع ةنس ىلإ ث دعني جاذلا#



 0 لانمي عس نير أس يزن نيوس نب نسي ىلا هاذ ىنفلا هنعددود نس نإ نعدونب
 / كيكات قطر نإ طولت لج اناؤؤرت هند مادمت
 اياؤكرذر يد م|رتفاب عنب ىقلا بنيك نب هدمدو نب ورعب غب لطم ناجح ب رعب بنر بركن
 كرما ناجصنإن اعبر هةعصع هزجاوهر همس جرو هدا دبكتوبإ نيك ن )لهو طس اداة هلا دبعأب لد تالس
 ِإ تس ازا يدل: ن ينس الإ هوبا هنعاكدد بالطول نبعد باطل .رظبم هيجان سةر ز

 " فدل ناسا هتبب2>التجناوس سلا! لعد طا لوس اايخع كس زم
 ١ طوع مازدا ورد دلل بات ةندارهد كا ذر ناعم يكل داجتز دين دب تحطم نأ وص نيليزدلإ
 نام رزكذ ىزس نب بيزا ةقلا ماجا يردد مال ادام ؤعاول تغباهد اومن يزيد

 || دعنا حان عيرلان تجومركيربإو نم سبة لس يلوا ىداجت هر تناول دب
 مان ىرعب ىررملا تلا ربعي وفدا نيزك يك, نبةعبدر ناباش داوب ةزحب نركب هش نب ثياب
 1 7 ةيايلير يرحل ةنس دارؤب ور وظحا كر جني هر ظن اوه تن نياوهد بادإو 0
 : لااا, نسجل هداج ند ةلسني مهر نلاسعفإو اقزاللو نايكي ن عشر حتاداهر ماشلاذ اني
 م نري زعا رج قبلا جان ود حيود مالا نجلا برو الوعيد جج عنان وشم
 ْ يوي يلح تان نانميمتمداذ احنا بذا ساهيلال اب تلي رقي نايك جسرا نجني ل سرت ارانب

 م يل لبر ناد الرجب دل نر انتلكاو اولا تنانا تلق 0
 و وشال خانتني اهزؤر نييطتسا طز نم ةلعزفملا اهلا و ازان يي

 00 0 00007 هنو هج

 / 00 ا تع دوال ناب 1 طلابية

 ضرما نرحب كأم تادبنا نرتب سك 250 353 نام نب قعاصا ام ةدلافرعو دن نسبه نب

 اطلب يزدو ةطتن دل هوكي .ةلملا نيهاونب ينل اسيد نارع نظن اسد نواره يم 0

 روبل ةلشفار نر يدعم نيرانل نيرنععن نار سجن دعس نأ طعن ث دن نصفين دبل

 ا يار جيزالؤ بح تالةم داورسعيلا ثوب هكر هقول كونت روم

 هزاز نابع هدا هشيمة اجو داود عم ع طبربعلل بنل ةعاوحوزلا ير حن ققازب ط-ا نب

 ملط فل وسار طز هيد مل تاون ةعرركا هاج ةشمرلإ هتنكرسلا وما رإه اجانب يبعلا

 الاانا ناب نيرا مع نم. د 1ردانتلا لجل اكتج هن تكب توراه ب ديزي ناكهنس نشعر نالت

 0 اكاك دب يك بياجلسم يو اطنخ ههوزكم ناهي طنطعم اش

 عمت هو هاب عركبو ياتللرور خوك سبل قمازحنب ازحنب مهراإ هج ىلإ ير هبل ر هيح لل ب اذك

 ْ 3 . ثيرهت كيز هنع فومينيح در عو هيلع رقع حرب , غرم ناولسو نالا>دلإ تل ىسسإر هش

ا] ذهل يعمي ى كن عجب وسلا لا ناولس نليعسو لامي
 ظ م دهان و دالؤب ممله عاب مهر +رل نب لهق

 ظ "ودا ناطور هاربات اضلعاو انهت تكف ويغةرزنيزب نيون ايه



 هناا هرعت جاما نيرعدوعأ نرمي نجل ملل ار هتيفلا يعن ليل خازن ماهل عسجملاو رعد

 0 سؤ هوفر هاوس هنعو سيل ى نجع خيط دا لبهنلا ف , ليكي ظدوباو ىرع درم مشل جوتن ل كومو

 ١ ١ ةردع ةبنلاةحؤلؤ تالا الاد رحيل لان كساء يحل يدم حب سقنسا 0
 ْ سخادغ كلذ نار لاهل قف قو به هيلا هيلا ههيد ديعتنويوحلا ذوقي كيذا اد هير دبعيإ ةبشلا هم

 ب وابو فردا هيردبع نابلس نعلن رجل نضر اذ قودي عديلة هلا اير دبع

 تيجبرا هنس مطل س فيو هلظتفل نم اككاهذ المد بهيبإ 3 عير ثدجملدةءزحن كسلاد ىدبملا

 1 دارذباها نيم نكس يو ديلا هيدي مالس نينيعزب دما كيوإاو هيااثلوا ٠
 1111 و

 اجر موه ضو اب د يعول: ظفار لها نمد اكو لعد اضن نسلط حمار بع ب ضحوب ينيعس

 يود عني مهرإ نيه رمزا حبلا وسم هنا شاة ليا ودجر كامب تام |
 هئاربحبل جان ى دارا نسل ن مناحببا لنا هلا بحب م ل5 يلزولا ىو ديعل عسب |

 دروب رب مس ثيرذل بلطؤة لجل عامملا كونك مدتتام مناحي تيل كال مادا نمناكيددتلا
 رام: عياد لارج رس لاك اكل ةيائطار ينل
 اهداص زن ناهكرثبكك هنع تكد ديه مزاحوباو الن: 0 ا

 طارش بدلا ع ياسا هوكي دادايرسادلاعمساظاحأدراع ش0

 يوري مانعا نجيم ايلا ا يلو ةيزحن نع نرووكباباديداسم عسارهازاوراعناكيو ديعلا ههلادبعيإ حا

 + عفاس نصير اثؤلا ةرددلا بجو [كلل هنعاهدر تزد نير هشي رجل )هاو بربع ماحايزإب
 نب ههاليعن مهلا دسعنب هددا بع العتب سىوداس نيفّيو عنب مف ينتسب هيرإو اخو

 2 ألا هذأداو تنل, نر باطنة حلاو جايك درس لينا حييل يوب يذل هوس

 زعل نلخ ا! نارلابر هرمي ليحل ةارمو ياعسل سود نب مهرب يلرلأبو يقرب هلا ديعابإ واش عسا

 ٠ رامهجا رب لاذلإد نابلس نير نالومب كدي يوما 0
 يضربني نال دان برجر كلا نع هنع يددةينحرب نحن .كنإ ل عيل ةس ناك كسلا رهاب
 0 كربلا سس ةنس طيز شع اب تاذ ةدوكإل جر ةيوابلان ةحليحد تامل طرا ةنس ةىكأب اطيق قد

 نلؤربهلاءاجوضبجرا ىلع لوسي انا نيبرجمديلا تنلاور ان اننن هير نبل نب بجنب يد نبىغقا 0
 بذا ديكر اونا زار كااكمش هي هيكل أع ح هزم هةدالنجل 3 رع نيح هلاك نجي بحلب سبح يهزرنم ىنرجه ديلإلب مالرالدالدانب دما طال ىرسشلابع ديرك هديه لعمل كورنر دق سنا ربعنم يدم علا ندر ابننا ثيم ظ

 معي دعم يكل راعي ىلا ارم هدا نجس
 لن طحن وقلنا عنو نمره يدها فن. بكب مجرب با نجاو بوطعي د ناب دادإب الالات ١
 الاد ليعنربوه ناجح احلق ىدشلادبإ يزسحر يدلل عا كدرةر هحمر نب دسلانب
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 هاب تلحس ىإ هئبار نادهزل اق وادلا تحل نإ هناا ازرع ارخمسلا وله ثوهم نانهرلا نسلم بلع

 لج ونسأله نس بر لب يأمل هننجي باعانم ومص كلوش زل ناكل لسا يضع
 أ ل البلف اسري ايام ملا رنةعل نيل بطل زنا سدا

 كاملا هدف كمل م٠٠ ةسدباجؤؤ ترس نب ثا رش ومره :
 ايوككن ب ديظطيرع ملأ ةنما,يىهشلا رمل بهل ةبنلا كح ارا هزحل ندا لالا عثر ةحلوب ةلوشما هبل
 0 مدبلجة كس وإن ل رن هيل نع دلة عزكو ةبادد امد نحلل هلا نهي حا راكد ديفا ملي
 ١ 'ار رعي نايد درسا )جرش نب شنب بصبر نزع ةل هجم ةبادلأ دزدس ١ الدب رسم هىسهايخؤ برنابا

 يبلانا عزاب نمل لال قد فحل. نوكسر ةزمجل نيعلا عنب يرسل ىبجلان يطع نعي 0
000 

 ياو كمن تلم نوعا بهنح ود وزه الإ ىضس ندمت حيلة ررنجم لغلا.هرانب 0

 كا( عاساو كربعنب ل8 «رهر دكهم بسلا هده تاكااهزدل قرت لال ام نحمل .ايلا نوكسم
 6 نع كيلا وشل ربح يلعن نيا جلول هابل كيو ىلا هيلع تفتر هلا نسل نب نيكبحاص

 لادا دبعربا ل هنع يرد هذان اجلا نب ىجرم نب فارم عسا عيله مانإ اوةحشلا عقم داك

 يراه ؤيد بحاسي ظل نسجية ب نيرا ابدا نم نك ةلئكه هبضو هؤرجم عبمل
 كمل لادلار ندجلا الا نيك تامل يهاب لب تلا ناججبة يور ستسلادجد اقناع زعبأب 0

 هليعالب 2س ةءاجتيللار نالخ نم طبرجد هننارعؤإل هزحل مومو تيلجلل ةيشل ثم مالا هز
 4 بتتااانأو نارقلا ماو نيلاعساب كيف هد هدا بص ةيزللا ةعاجر لاوس هبه نمار ماركت
 نيوه سيري نب, ديعسدل لدم حلا نائل ةلس تب بك نرمجب هللا بدع يرمتب لهن ساوبازمب هللا بع

 ملا وحامل داو فرح دالجر هين ا6 كبح نرعدل دب عتبي يعاليب ع نموينعاكدي ما

 10 ولا ل

 ارودادذ سين اكئيطبرنالا] حج لمس اص |نسحل ضم أهؤش هدلا نبع برئ نم نوصل ل بهلا

 هنالع تنكوإ ننااءاعر نه ىلاذلل ةلطنب نيني نيسمل هلا بعلو كرات طملارج رطب باطلماباعس
 ع ةسؤاج هكر ةياعجناد 10

 د ماللإإو ا 2 يلا ماكلابملا 0

 سال الرمل ياليل بتر برمر دلال لام كاملا

 اذا طعوس نر قع كيب دلل هل نم هما هزه وعى دال ءاجج ني داع تنب ناكل ادا كلل

 طاف تحيل بلا تكسي ةاملنيحلاتضن مودل يَ, نيس دجب تاير جال ارنب فعن دحر 0

 00 بتنلل د ماوهو سودبعلا هيلا اره ةلمملا سلا | هزل ؤرىلرلا اهب ةلمجلا
 باكو بع ئعانلاب تيرم جلا ارمونيعنيرجل يربو نبع نين نعني وصنف نبى حبيب ساسلا

 لارج ريوس لع هتنت بهذ ظنا ارطانانرس . الرضأو انضم اسد ن اكو كبح ادءنم ناكر

| 

 / نامل ةنيسكأ نانا بع ىمرم خيل يزل نط ركبنإ نتايه رالاهالسل اءاناناكناببهكب
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 تاكد تبدا 25ش شه 5 |
 0-0 هتستا وبكر ىذا ىلع ا اضن نظن هنادي عل نع

 اساس ,ابهاضاد اقع سكت تل نمرحا ورب) هل نم ىدا جل صنم ىل نب زف ايست ولا لاهشبإو

 قال ,!يعلا *امردا بعمل ل هذلا ارضها نميىاسس نبك ثيزاطلعمح تاكو دادجلل ناطلسلانع

 ا الدوس دبليو قاع لشن س امها ملضهلا فاو يدّجلا جوخ لدا ب هاو ىىتناعلا

 سة جاهد طفح ا نإ .عيجتللا ب هطنكم لارج نم تيار تب ذاب كي مشا يعن |

 9 ةطؤفلا هنتخلا (لارفىنؤرجل نوعا مت ك هدا اهب نهدو دارذب كنت عكا هنسا زول دالبؤ عم

 كو غولن بعصمنب ةياوكب هش نب سنو نإ ةعص نإ ىصو داما ل مالنا هزل ندا 5
 يروا لاذ ززهو لاربع هع شمرح هجرت نإ بيبح نوب وسط كود ,ىداها ليغ ههايعمْلاةبشلاب |

 قمع اه دايعرهأءاو دارع هملا منول تذل و ةعبر ردا عيل بيوشس يداها اذ ,كاددّشيو يدابعلا ظ

 كتورامملا ٍيرذ شيال تح ازا تاجيل مهدر عمك غل: نموحند ايه الكم نإ لذ

 4 :روتس هتجامحانملس نيانوكلا هم الج زك هايزغيولهجج كك« دابعر لنك كل نيؤ بيد اب كفا.

 ةدلرغلالز ىدايعلا تامه نب ةدابع ديلا نو بعصم نو, تطل مهرإ نعاوإن ماضل نب ةدامطواجد
 كاد كال وسل نيدغتب نجل هنع كود ىريملا از درلادبعر قلل نيله نع ثدحم

 منال ندا حبني سجل كولر سدد هتعاتكاجازنب ىدايغلا ثياب مها! ناكلةدنإتسعلا
 ن ةعاو مع نب برتو ملال كول هع كوب! بحري يجز هه دبع نإ بادتاراك ماج يدارشللا بل

 نإ نئرتيو ةيزامجي مالهت ندطسد. نعام )جالسا هله كد ثملد مفبو هيظمي هملا بعورلانأك تايزاقلا

 3 دولا كان دج عع ايادارج هيل كج نيد ها بعمل في نابع زنك بيغؤتلاذ : باو! ل نع هيدا ليع

 ”ىفجبر ايدإعل ةبنلاا له ةاءلللادلاا هزه فمذدحاوبةطوتملا ةديشلل ايلاف هليل نيدا تجىدايلا ١

 رات ال كب الا ةديدنج حبجتجىل يونس هل ةرايلا هدم يروا نا ائكددةر فدابلارخذ مدا بعمإلا |
 0 ةامجلال هزم ارحاو:ة لولا ةيشلابلا و ملل تيا كب ىرابمإا فيلا بد|هوهاناودابعفملام
 تاعيرو داب زال نب هتعمدأللا فيمي لدا نع يغش هدب يمداهلا يلازم ظ

 ارامل نب .ناهتسغر .همالزن لكك م طيبا عر نيصنل مهيانذ ىدعب متت ديل هكولهابلا ةامايإ

 لاما مال ناله ناك دادس ن ةلطس ةلاررى باول ند نمبم حارللل خس ناكودارملا مبوعل نقتنلا دبع
 ما بيرلا نبكي ضل نيل مزع كور ى كهربا بيع ىدا علا بلا نان وكنب بيسو سوانا
 الوالي ماو بعبإ ابوك مديني وعر يايات عمل د٠1

 يرام مبيع ل ةرارزا تت قلن بص امرم | مآ عفتساتب ماا نس قزي :دايهلا هع تعا ولم ظ

 0 مثلنا فمات نيابي لاهل ؤر او ةثيزلا,ابلاةلعلاجدلنضبيها ضوردإل
 ملال افو لوك نبا كلان دارخب اشيعدر د ىلا .ىدترملا وابل وعي نمير هبنلا ةرهب وهلا وامكارفد

 ةيشلا له نؤللا كزتاؤرةاءااللا قف ادحاوب ةامزفلا ايلا ثركتر املا ىيحلا يش نانا هيبال قعيدإملا

 لهن مارجلز, نجار عن كيظطبع تلوم اس بولا ران نحن لود ءاذررع ةيفقداناد ع بكد
6 



 700 عياد انوفا بج يع اللا ةد نزيف ا وم 0
 هيلا ةناواهي ىيئللاوهشمياعللا ١ ةينلا هع دمشلااه جت ناتي نم انطق يملا دابلإ كو ةام)ل نءحلا ع 2

 كيلاساوب ااةانكه ةدماعلل ىلسرس ندد ابعاج علم يرلاوتلا غزا هشباح وضح يدعتب

 لالخ ندع يزلارت اشدلاءادنعا ويركز حلير كاذب ورغد ايفون رجج شميل ةيجت عك داسو

 لا, ضر «قابلل برنس اصلاوتب اهلا هنع ىرهللا نع قياس! ىهازفلا ني طع نعوراضا لاكن
 | 01و دبالادا ىتسإدلا بحرب مصل ليعتب صن يامع ن ةدشن هنا

 لسن. قلاب عمالد ىثما قلاع ر اسطب دارا للان ببعم» ى منأعب نورعإ مننا نيزهشتاعماوباهنع

 0 سس ةزتجإ نع يوري قل نادل كاسح

 تلازم لالا مهزلة كؤل أبر ةهدسلا ةحيلالابللإو امل نيهات» ىبأسللا دال ىنيفلا باب ه

 ناز نزكال ةيماقلا مو منيان هدير تنعقد بابلءى قرع داد ماعد لعل
 يم تتش ااة ماس ماس نيم وسلا دوسي ثلا ممن نال ناك

 نادرا نبدس اق ترب 1 تاكل منعم يدسا رادو دعب اهو

 ةومر نبه طا »انا لكلا ند تعرقل ناموا ساروا نحل ههنا قادحا ةيقتنإ

 00 نيدالعن هةر ىهد لسحب يلبهلا مليلاذيم بابيإينه اذ به هناا ملا

 يلا هزلؤر هلال نبا )م01 ق دلو ةلوونلا يلاري تو ةلىلل تيملازطزإ داق هنا 0

 9 بلاط ةداملا داق اراعلا نم تعا نكسب ناهكرجلا سو خقعلا جا لافي كا اليهما كينسلا

 لوازم كس ئزلاذا دابا مان نيرا نيؤبهنب نعل نببدإ ت «تادنم نيرجار كولا اهلل بانل

 0 هعاجترارملا هاذا نب عوز ولف ناهل هللا نمعر) ظلمته يور ىاطلا بيرسي لع نع

 ةريلا نب صاع حرا هناا لباب ()20البعرالو سيرها دابهلا ف فيزلزس ند روس ىكنب طع نيل

 ظ ,ني كلل سن نافكركوإأءاوعماإل نيرا هللا بتيالأب ةمإلب ليونة رج ةنرملاخ نجتاك :
 ظ اتم دوما وكان بتعب ىدأدو كحل هزعب نب تسويزعامب ثدرحي ةياهير هتساارضيد وول
 واطول نبحر ولا عقتس ناي رغم جن وادور هداكو نانا لهب نعل اربع لال هجر نسف

 كارب! هدكو) سأل هد ياهلا نجا متل هلل وع هر ةرمللا»ب غزلان دابعلا نب
 7-0 ةياعمإو ىاعتمو اتمنا .ةنسو يردوا #رنعون اصاب ىقنارجتنب ف ازرلا بع فلا وباع جلا

 يعم اد ةرئالا الدار كيدسلاا نها نيايصم هنع يجد. للسن داهجرع فور ْنل ةيفااتحا

 ةناوعدبب قمل )هل سوال عن هاجس هله يذلا دابا هنلار بع نب هدا دبع نم نا داما
 جلا رايلاري نغنة ىإ ريحا من ىدايدلا لنكاوي حيال قميلل#) عابر اعجاب 0

 0 لا 00 ةزيك عاجلا نه توج )دال هزار
 باقي للجانب كدنال سنس نزعت ىلالعوا اره هتنةيرظ ل قحط سامان ١ ناك ير

 108/5 نامل زان طعدرل خانك تلا نباطدلا بهز لل ىداشل لجوبا بكس هلل تيكن نمر
 نير نيلي اسود نب رك ديزورع دك 61 كنس لاوس اراد نا, عهشس لاو شلجو نكت يرد



 ور[ ذى ةبنلا قهر ولو نال ف م نط راعم لعاب ميجا لك: يف امضي
 3 عسا تالا او نجي ثلا «.عاكدد سيلا إدا ةنغاكدبيفخ كا ام رافع
 , دا كرا لانو ل نضر هاتف ردي ظح لل نحيي. د اكيد نب اجعحد ا عونا
 تايارابن ارجلوإ هنعيرر ةضيزح نعابدربةذوكلاي مذرمرهد وز عما جادنعرااه يقيل تاكهنإل

 ة”قوديكر قرا وةدانق نع يدب هفرلا اج ز معجب! هالو لاله ل يفرم ناكةقرلا )ها نم يرزال يما هلا نركب
 يل هدا دبع ناك ما نحال قير طبام باكي نعد داع مراح نع اكتبوا نا ذلادبه
 نعت اكفنا راط هناللخم اذ هايلاعلا تزدان رنيم نبه قلا نا هيبة حد نأ نيب, توجو لون

 امال فاس, نجلا معي ىر تي كيرلا هتف سلا زن مدنا نبع لوري هيدم بوكين اكو هشمالابحلا

 .كرد نها بيغج د رجلا نودادبع يراعي سلا ديس هنعويد يزال زل هذيل عيؤإم
 لكزكه ماسه بوؤعدمج ترقب ةهزد ىدد كاملا تنين نا دبعم دارا لإن نهال هدادبع
 هلال ةبنللا كح مالالا هزي, تلالا همس قىكك ينال ىيعلا عم ىل ماعلا هنعهنبلا كح جاين
 زاهتنادزلا ذو بلا ذم ناك اعلا يوه نب عديم نب هيلا تبيرا حير بيلا نبيله سوهو
 كد كلوا, لين نه يوري شم دلو سمر اي يدل ارطي هل 0ا0ب نيد اكد نونا سدزفلا كاست كيلا
 الزب لبو دنهل بنل ذه نوملااهزلا ىلا نوعا ريْنإَكلا قشسدؤم ةراجتي ديعمتإ هنه
 نياجوكاب زل رسب مهرإ رع انت تععيلل نإ تبطعا ةيشلال هو دتشع» هيض اءاهأو تالا
 جاب كقزج جون نال لضم نار داهوالعالا صه عكتخ أ نع جلا عم الا همس تالؤلا ماع
 «تأصبإ نيتي بهنعت اهكاوكاه اب بأ اهتز دم:هتملئ حجم لس بتنا وبهذا يدينؤك
 0 ةز سرداب نسف عريودن فلم ل عب شوب يشل هزه مولا واب اهلل شدي هاي ؤح اع
 نارا نجم ةطوتنملا اعزه اتنعس نيبةلونلا .در كو دهحلاؤنب ىذياكلا ناعلا لب
 اه «9الان- نامل الانجاب كميل يلين عزي نا اجكك. زا موزي ير ئنا رفا ةطتض ني مهر
 يما نالوا عزم تارا وم تاكو ةؤءلا ل الالسلاعوم ميز هرعنلر همن اهكبؤكراك تريلا

 لا ني هلم: دزيري وموت ةؤاخ يل تب نبا عملو يان مةيزحوؤي مدادودإ عشيق
 اهيرظد هلا دعو ةورتنب ماسه شما يلد تعاحإ نع كدس )مولا نص اد ىدبا ىلا ف:زلارجس نب رجول

 كيرا نيد هنحدإس عت هشٍدح كرعن ماثسه نع كدر مام بنيدر نيغاه يليعم دعس
 تت تيزول ماو هشالاو ريدرصامع نال اومتلا ه هعوجسذ بخ يلنضملا هاربا ىززالا عرشس ىهيرعلسلا

 ةزرقوامم ةنصنب د سن مهاب هل ةردانيدضصن دحس بكن بكلامنب نا عزي مدقتم اصل نإ عضد
 فرعنا »ءاداجنر سل نبي« نعقددى نيا للظنحنر همسو ةينس نعود كلا +يزماعددبب ذل
 الا هنن نيم ىور. قات اوني لا كادجن ب دجننسمل راو اظن ني قسد نعبود ىنيا هلا ةالطنح
 لوول هضاب دعس بكين كمن ةنا ع نمو نإ لميلر علا ) كو إو طل ضل نزع نعود
 نقيم تبل هيل كلو كراج ايضا هدي كن *ا يلا نع ادراك للذي يوكل ىذيال در كد
 زبي جدم ىلا اما, هيلا ةلجلا مبلل ع بكب احيإ دلع احدا
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 ياجمال ا عن عسي مقمتضمأإد ةنيدلل ماج تءؤيف دمومام ةنس الود فد

 فرسه هنن تمل ءدلنضللا ا هلفأ نبك ةم ا وع علما

 نازهلا نآس يرجي يدان ني هدا دعب نهم نلرشلاب عم كرد خولإو ةدزن نا سانا نكس ن ا ثيردل

 بل زماقل ىفس نوعه نعبد ميكى دولار مم نير بلوى هزار كال بعالم
 د رم عفتسا ا دعبتمابو ساو ةنسركول جار تعو واني دردكر جلا ربع نبتت, هللان#و

 املا نيب هر نم اد اكرا صن ها مزعل نجل بزي داناوماهلا يزلانادز ماع ل عنمجر ب
 59-22 + ديويعو عض موب
 قالا يحب سلبوا جر تبدا و عدكدد ملأ ثككدلا_ىلاةلك بال
 نواره نالا جمره اعلا بلا ح غرم داما مزمار تلالاهسب للا بدلا نباحلا
 لول بسلا ةيرالل هزل ماهل ضد لملا حلا يل كلا رود نتعب مذ نيملسبةَشح
 اله نحلل مهنحا كك قب دراسيا عيبا اني وو تسع

 اني نخل يرتجنب يل بدأ ن بن اوس عرب سفري نبل نية ظطنب نهر ةفطت اوروبا عدجملا

 312 لج دوال ىلع لازم اتا لعهتننل ملة در نيل ةدم ناار دب او ىواحلا عكست
 ليد مدج سرى نوح ندور عب, يورط نسرين بو ثيرظمت عيارجج

 اا يساوي درس داع ىراضبا ىلا وى ونس كيرلا نيسفلووا

 0 جزا هبل هاثلا هدا عتب بيلا نب لزب بطلا نسللجب ىهيإ لمجد رشخمة سد بو نيرشمع
 1 1 1 هوو وو ولا
 .اوه ملا نيحلاب ىلا ىلا !جرنجو قتقسلا كلل نب هدا ةره تاائيئاولاد كذاب
595 0000 

 يار ساخر نجم عيرجإ غيزإ هنعاقود اوس حاجو قادرلا نايلسنييدم يرجعون ميومضن اتسم
 الجمالي هيشدانه ءارلا هزه ةلملا يدلافم يرماحلا ةاهير الار بانزح يي فال عيرجتمدل دبع

 كلير له ماها عبو ا يلاستجيتابركوؤنادلؤ حيز فمات
 .اهصعصزبراعراح نك أَم مهلا هز هعصعص نيرماعلل برضوا ىور عي ابع نإ نع اىدي هدا دمعابا
 | عسب سولعب همصعص اعمر اوس سييرلدلا كا ة بع نية ص مج

 سم سند عكر .انهنلا رخل زج يف م يراعلا يلا ههراتب دواد نززعلا بع بمايرمقبلاو
 000 داق يعول ام كاد كابا نا
 رطبة حيران بالجنس هجالدب ذو يرلعلا قل ميعلاوب يعهد اي مهرانعا ابا عيماسكل

 ايه للهم عد ةعصعم يولع نب ةعيب اب بكي 5 جريزلد حيز ةعصم

 قازرا عدا نجل الرمل رشي فوطبلا لهدا ناك ةعصعص:ب ممر لولس وي نمو ةعصحم

 نادال هدد دس ل[ وارهر هةصحص راع نلخ طبل هإ نمايردالةىزورلا لو هاعلا كوب

 0 يوريدرإهانم .*



 0 و01 كان كمن دافعا لب :اعن تلا نهد كناري
 ير لمع بهرار) هو هيلا تدل درجازععب مارهو ل داعلا نسل ره يللا لإ كمنيحلاعل
 ون مدل عني نمشي ريع فر جيلا هلع ود داك أنس ير احلا جدال ل داعب ده سلم
 ةمادعم لينا دو هررغا اهيكذ بل ننل نيس اب ىضس ىو كرما هدا نرفأ نيرجل ديكو قدا

 ورخام طب إبل بززوب هنعاكود ةارم انوع تكن ورطإ نسإكك الس نم هيرو

 ٠ يفلان ىواكلا ةياهيراو عش هنسرو.ه وام تامر سكلا مجرد وإلا ةلجملاذ نعت نانبا عمل ا دص 6
 در 1 بيحنب لها ق نان ف نم نطبودوةيداعللا بسلا كه ةلمل لابالا هزحل قو فالله دود

 يا ةيرعم نب ةىصعصأ لإ بيو هدا نبع هد ةيداعؤم نالي عرش ذر تدار: نبهذ لا دلة يماعب

 * يابنات ياداسل هزل فال وكلا ءاراوةلملا يحل قيم زعر اعلا ناوي ايو

 ل راك ادرج السيار شذا ججاذاككلا عكا زرير بلاها هيدؤانءاظفجو
 ا ثياعع ممن داكوامم هنري تلج ن اطال هلي عال اله اال عالش دأب ناكها اهلسنب

 دل عىل ىرزلظ فان لمرعا» !راغيايزدللا هييبلاس نب ىكيرير هاا ياست عس نارا
 ظنا ل جولا لهن م نانا ههاجبعتب مهر الساياو لح ىيرجلعم هيدا ديهدالؤبو ىذاللا

 يداي التسلا نمنايكن اطلس ايار: دمر ناسا مار زعرا لا سعت رلصولالقف ةياثلل نيك

 السواك[ معي انما غرد اكذما جرالي مدلل تيحلاسملإو العلل هيبه
 قواك رمش ا يهكو تنور دربنع انكم نمره روواسنس نع تكة صقلاو هيلزفاص ا ضخااهباطويبا

 0 ديل هلي الاب بالملل كد ب ماك مب ننصح تييرنخ تل هب

 قوةدإرلا نسا اكو راع نايس ن دوسلال هتيم اي هنم يرمجلا لندن نيرهتن هع تهل ة طفلا

 قر 5 ليزر نب لمس هتلر نبل خر كال هاباو كنز نا .تبايوراسد تباد ةلسنا ,نبدال عيس هياعبتللا

 ا رف اااوعنب ىييم

 ع 07 ا سلب ديا يس
 ينج: رح رحاصعن هو ثيل اك ايلا هرداميمعا ةردص هن اكو موارد نيد دخبلا جلرمزم
 اطل شالو وصال نيرعلم نمل يا جزل تور لزعلا نيا نقد سنس هل نا كو3اخا ما امل
 طوال عنب جم عرب نجل عب ليشاد نجا نيا ياو ىدانلا دب منيديمتب دسار ار بعيعلبإ ع كد هاناعع

 اف نان عدرازج نزف ع ير عولا,ىكلا نام هيلا ليعلم دعينا
 نيبو كلا ماط ن هيج .؟ىإإو يزعل )نخل نيرمتمرلا هيعمل هته كد وهيلل ا دحرىتانهإلاذ
 خيار طاجن سماد ىلا رهمتب رق دمت فدو وظن فل ضنفلا نيريختب ليم ملا عاد
 يل نمت اكدوا يزل للرب نيز يع نتلاو مرايات
 وا طنب مش هدلا ةرحر يولد يلللو ة؟ىطخ لسلام د ىسموإوةخوتلاب
 ل هندلر تن ونس يشع هاج فيد تدسرلل باكو ظقلا ل بليت ان ندعي جاركوا هته يود ماوس
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 طا ضدع ل! ىه بانه هنس تام يول سب نكاد مالا بص وغيع
 دوك ع نس هنضب بزغ واجبا لعمزعأ هدلاهدجر ةنعيح ارم اكيداكتم املا سدرا د ناك بدذلا

 فاتر دلل هبتكاتزع) اذ رختالانر صم هالي ةنس هليعأل لذ نطل هر ترصوع مدد
 لل هانينإ الرسل نسوة ده نارخال نب )+ يطعن اطل لا نمزج ايإ تاق ةنس يرش شيف
 ثان, هاد نر وضم ب لوثزمع جب! نتا داكلل هرج جلل هنع يود هيلا مجرب نسم ثرحمللامنيباجزلاكور
 لان ح زجل ندرس عم تاياكك هلا يللا سال ساجدا عارماز ناككانز جلها نيطعلاب تعور باها
 ةذاظموردروضلازخاب جاججد ةنييعنب نطو ةيعتليسمل نع يدرب هنفا راك لع اظناد
 نينجا 'ىيرممططم هللا لمعت ليخهنع يور مزاج دإجسم نب نأ جر دعس نب مرإ نبابوعخبر

 1 يمان نيل مد ايو ىزمل ديره ني دهم ولد يزعل دن مهلا دبعيلاوباو قانخلا
 الك ةزحيرب ةلجزفملا قومك »املا ةلملل نيعلاهوو نيالا ةنسعدإز اهردد ان نعم عاب هتيم لام تااهد
 بدل زل ءيز غب رقاب هما ب عرب نإعر بسلا نيددلا دعمت مفعبيورعنب نباعيو تلا نهال لا
 طوبا نإرع دولا بعورمجنم )و هيلع هما لص هنا ثوسد عجمدجيرجاه بيل ةواهراللل مبتدا
 فيلر اننا هعنمرمج ديري ى ياحلو أي يدب هل ادربل عد نبا عم ورز عمار بجو ةنيبعن نفس

 الرمل عراه بدع نبدا حهنع مرح ىزر لل ىسلل و وفل ع كود ريالا نسل نب لعب كندا
 .هنس شيول هل # ها يدبر عال كو اهل حاارحلو أ رح يرحل كك ةبككااربدب علا باسل نونا دبع

7 
 طال كلامك انهد ناك ضد هابا نالاع باهل هام يد: قرمسلا يبل لا ريجنب دج نر صاغ اونا

 ميكا و مادا انة هناا فويكةطح ل تول مس مدد هلاوجو هنادي وجس
 طك مرد كيس لة ءاهلا هيلحنرم كرد حناقرم بد دلل خب تاكننارهر امج زأذ

 را مسج ميمابيعأج هتانع زحل ةراحسلال تجازت قح لا نك يهدن هلو يبد الل
 ل خارحرلا بع نسل شمول نعيد اذه ترشح خ قدح ي دباعلاب تل رج نب سلي دبا علان [انذ
 ةيشللاثحدالا«زمؤو تالا هب حلا ءايللو للاي نخب ىراحلا ندرك ف دووم نسافر
 ًاهيجتلولا يدل 1 الا هيعمل تارلصسز »نب ماس نيدشنخ انين إهرجر مزدد احل نبرهد نإعلل

 هبنللا قله ىو لون رس ن:ْ ىهو نسبا عؤبللا «نلا نمنإملل نيل ىةطقنب يهل ايل كوننا
 15و كمه بعز نانا يدهن يعمر ىب دل رجلا عد نبدي وحب
 شلح نالاجنالا بام سدا نش نس تادوا جو قاذصلا هاا ب عمر جت زعل لها هنع كد لولا
 عاجلا ةلرعر) ناو هيحأ خلاد تلة حج بلاير تاكورل تام زيا 0

 . ندافع ىلا نب دجى رعرشلو) ةبشلادير لاول طتحب) نا يرهر اعلا ةلا نم
 ,تس اسمر قاقداةررلب يرغب عمن عقيم ىردرلا تب سابع ثدج دادي لها جال كلمن

 ب بمس ابل مع هنبع نول ييذ نب ةفطدغ بوس يمج جادا عليه ينازل ناحل نبل ة جدلا رهن يوعبورس رم

٠ ٠. 

 هيهلايؤاداعلا ةحدصلع ككل هيلعطخ باك دجله بوه هخ حل عب هزضريراضالءاوملاب كه

 تشل سسلا
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 يزفطلاونيوعب لب سيردا صو ىرنلا نامليس نيل ضم هنع قرر ةمجتفإ هيل نعيور هني كلل ل هانم عئزيطلا
 (ضلالارم يزف يي نم كزفطلان اهملانب ةدانق ىكيرذ ىلإ نبا رايها رهعنب بوق سرد انع قد نيو وجد
 مو فو رطل رجعي نيش ذيك ذارخلا> «ىديعمداب لإ عوج كرجل لدن وداعمن نببزلمردمإو

 ال لعاب زب ف حير امهليزظا امن بطحا اداطللا) تنلإو ملسن هيه ب بزل بزل
 : ا دعي وللا يوب طا رمل تون اج د 53

 شب نوت هلخي ةهاجو دنع جرم موج نس كورس :بزفع يحمل نط وا

 سانايا مابلا ملل جاد يزيل نعت ةخررد للا دل يزداد
 تةرلا دمام كلا دبع لغتي دل ضيويار جرس م هس تا هر نجد فزنا نبنيطج إو ياهلا دل

 يول نامل طلبك عمنا هنس ترجل 25 سون اصوعتا و ل زال طلو يزل عاد هيلع

 ةساجور هيدا كوع ىدوسلا تنل قرنا صاعبنب سن ةىططوبإ ةيزفظلاب هنب وممن اذاً بو عناد إش

 ا : سنه ارجيرت هينا وعمري صحنر .هئدانجرق ىور نس م نصح منخل ناو سند نب مكحمنبإو نسل

 © ٌُنتلا بولاهزرل خو هلا .اطلاون نقلا نؤللاو ءاطلا باب هزالاناجوإ كانك مولا ةشس هتغايدنو

 م
 طب هارو بايو بر تااوس ةارص هذا يمهتي نملظلل نب هدا دبه نب ما

 © اب الارفحاالا نيكة اطلإ_كناطلا هلو اهو اظلا باب شمدلامهلاوب هنعيفادم كا يلا

 يمزح عنجدم كلذ نالت اطار تيلوةكمنم هر بز يودع هبشلا ره تلا اهزلا قو ثلا
 يا طولت بوي يطيب كسرستو يزول ارنا

 0 ليكي ءاطلإ؟ يوظيلا نارظب هن عم هن واظن ال ىوشنلا نول بع نين خد هإاكوبإ

 برا ياذهاكومل طل ريغ ثول بيبحيو)إ ةبشملا نوي ىلا هريج سوط د ىخإل ةبتلا ار
 ةلارحل اكو هل يرطلا ترعب دا علا دوعسولا ويه فيومنع ىدد هنعيوددا »ملا ني كلا

 8 هيجل طا قنسؤيلطلا,يلاىماظلا باب دوما ناعم لزدال نعىير هةزدايلا همم يزل ناك
 انمبان عير معاذ قد لعب: موهو ناسيا ةبنللا هذه نامل هزحلا يد تهوؤل زا ةتلكاسلا ايلا

 الة عطنا لهو طنب روض حا عبد. ككصا نحب رماط وسلا
 ٠ مقيةنكاورةماجربدلا للا يملا باي زل ملل نيعلا تن طلاب , كمل نشل! قف
 ةساهدسد رع تبعي ضال نع ىور يعلن عاجل )نعل نب نهال م مالا زغب هدهذد

 ومع نيرو عا اهم دردارانلاد ةنلمتدص باكو دهزلا باكو عماد باكو وهو نلح نإ

 مايا اهي اتكيت ا دكر نلت تانئاوتيضيؤلتل
 نب نمايهنع يدري هن داره كيا هلاجهعرمنلا ياكبحاص ةذوك) ه1 نمدي الإ هسا نيداه
 ملدا برس ةنيزهإل عين ومس نم عيدزحا هيل دبتدامتعاجو يذيزلا ويعد هنع ود نعخألا
 ليلا هنع ود لأ نإ نؤ مارلي طا ريجزع ىير رة وكلها نيربا كلا ىلطلإغحنبددا هنا



 نع نبل وعون موحد سل دجيل) تيرس نيطلا دل نب نهتم نبل فاو هاو ييومنب نجا
 يلا نهال والا باب ةهلا.الظلا نوح ادخبب هنم موت زدالج جانسو هنعاوودئيطلا باغ

0 

 ,ديلد بعزم نولقعةدلجميرداللا باعت ةبشملا زوالا هزل نهلالاربم ةمومكلاءاهلاوزيجلا اطلاق
 اطل مبا نسل بتي سلاوإ نكاد عضل, نزين اراطلا بلص هلع
 كالو داماو ين ثلا هناي هلت ضو هلع يادد ى دوال حابصلانب وسم, نهجزع ثدرح د واد به ندع
 ممجرا سار: عزل نا انها نم ناكودارذب كس )ملال نإ صا كداظلا هنعنلا ىلخ نبيع بدواد ناملسمبإ

 . نوعا نمو مور وسي لل هدهرس نب هلنسمو يدع ث كت نيجي نحف لش ندم هسبورقط بيحب ن املس
 ”ثيرح هتكؤرادم ذاك ألا هرددناكاطلا باح اهواي هبكعضو دالدب عذرا نسل ةورهاد
 كلا ىدوانلا كارمن بيرقعي نيس هواها وكن وكذو درا دنب رض ناي ور ارج ةرزع هنع ةياورلا كال

 ايل: جا ندر »تيل احلا ادب عورة هلع نوذكنفنعن تن لجمال مرا اديشن
 انوه هحم علطجللا نم غماره عنب تالا قنا هنهالنحب دكر هعض |: نسحذ همن

 ب دبل ذ ثرع نزل كرغن هنارد أس تهل هدب هه تكل ةد عتتأد همز خ ريدا رمل ىزاصحرإ
 يدلك: نذنالهنمز سل دب خل نح بدل نيكي اذه سؤ نيا

 هاللي مال اوه نا .هصلإلا نلنب لع ندرل د تان ديا و هييبس هنس نب ناصويرثبؤ فخ .
 اطال كمال رد تيار اكد ايدج )كويل از دالذم هيلارطتا لاف ماك ةدالا قيد
 لفي تاو هجدلا ندر حاسب كولو لجلال للكل يفزع كقؤعلو يزخ 5
 قإ هنو نودالل من أ صاف كورلا حن مدلادبع باكل نس تلح نيه نإ تاكو تاهو نيوعبس هنس
 ياماها نا بلا لإ رمال مانإ نصا زعاذ قيككالاح نر هدا دبعمب اك ماخ نيله اد ندع
 د طول الر هتنلور ىردرل لعب ىاع نعش احل ندا قمل الر عامسوا ولاا عداكيوزلا بآككبحاص
 يكمل ض)جلا هانا دوه كسلا رز حمل هللا اهلج هيلا سر كلذ نع هوؤعسشسا يده هتأهو لجب هيب
 رطل نع هنعمل هلك 3 نتعتأد كلا نس عاب ل هنعبزالادهد نبدا اكس ناش

 , ناديا تأ ارماشمو نوب نابزلانفجشسلاذ١ بعل باثلا ناكابوف ايلاجوكللامابإ هداؤس . هرتوشس

 لهل جبير نسحل ىلطس هيثم هس يرن الا ةزمجيؤداّنلا ير عينا بلان عم تالف سورا د
 نام ماعز بدلا نب اكةماعنؤزو: تلشس يلا ظناو ىجاسللا هن طخ خجلا ظد اد هلظحال زي كما لالفدا

 انتر تءادوح عبس نيل > صار دز بوعي يتعمد مالو فواطلا نإ ديلد كو

 ساطلا هيلا لخلل دج مدأ نع نيل ةنسلا نبال فير غنمانوتح خبل هواد نير جتتمايلقيد 41
 .يرطمج اخرا يال اد يرانا دال لج سطعلاب مرج ع ثرح لع نول دبه سلع امم
 "تن خانفاوإ هنع كد ميول لهعب نما طر )نحن رمل هنا دع نادل نع نجما و ةياضاكت نإ

 ه0 نزح مل فلةجيد عزت ىدخلل كعديل داب نكي نع وهاذا يالأد هتف داكن
 . كمبرهد زال هبسلا ذح ةللاءارا هزل .اهاو يلا اطلا ضم يزوأ للا رانفلاوراطلا' بهاي هتك هسا

 وانقلاب يب بك اد أل هبل هبدغاب جزل بيكم



 يامر بشر عاوز ثرال تك لحل حاملا نسبا بن لعتب د يعني ر يجر لاو اه
 0. ىذلملا اطلت ير انفال يوهم ن جوس نوفل هنعاهدم يولد اون نب نسل يرجتن هل جبع
 ديب نبع زها ولو ر هيلا شن هادجل محبب تلاوه درعا ىلإ ةبشلا ذه اولا هؤلاؤى ةطوتلل بلا 'كتم
 يل عم ةدابملا زكر جلا رينص سل كيلا سان ناكو دار ذيول نميىزلا «وطلا ىرهيإل الان وهاب
 كيو دمام دنع كأم جسما لا ةفطنب رجع ترمب نش هان علو كر اناطبأاب هلع يشم
 9 5عهجشا,ةليزعل ,ايإا نوكسةلامإل اإل لكب ىرطعلا ةرامنجر نيج هس دورحبو خزام وما عسا
 ءينااب نسل يري نامل هبل ومثل: قثسد عانيعرم ةعنصوع عطل بنما ةرهتإ ملل الا هزلو
 تجاباس اهرب ةزحن لجني ةزمحيرجعممل دبعيلا هزعايور نرش بالطنب نسل نيل هلي نعشرح
 0. تدل هزل أذل للدار نغم ةطونل بنوك اطلا نب ىفوفسيلا
 هنايبهني لعمل مم ني نإ الا ىهةعاجإاسب ناكتييز طودرم ؟كرت نم هيرو نونية
 د عر دهن معارج نرع هدا بع مجلاب عال مساك ررحيدالضا ذابت ناك ضسيللا
 "يجرب كارلا ركون نجلا دبعيت !هنعيرب منعيؤماقلا كاريس نب هدابعميرصزجااد يذلا

 ن. يطل ةراهابر شمس دورحذ اق ونوةعأججد هدفا هيرحكننب ليكمما بعبدا و ن.بمانكأأ هني قلن مها دبع
 , لين يرعب هزب بط سلو هر هشبل ة بلا نحيل نشل هزل نيرزلزل ايلا نكمل .طاؤن
 نيس عن عاود يدل زيححب كلر ا نبكهو ضب ن )ياولانع ثرح د اننب) هل نب ببطلا شيطان لالا
 0 قيال طلاوب يم وعمطلا قبلان عأ ن مها بنهر لسا بوليرو ةيحل نينبغت بما دير دراج
 زلط ديزي يزثزدجشلا د جوهر ر نعمل بشلل ةهراولا ديما أهلا تعوم ابنهم ةطوتنلا ايلا
 يكمل معلا يال جب تدباه بدير ما عيل غمز علا ةيبرعم يلنع ثرحا يللا, رمل ىدانجلا
 "فال كيرلا ديا بع مهر, نب نسله نع يور موزهم ىلايطلادرلدونإو كرام دب
 ةنوراع نب سنون دبع رمق اءاو : ه4 ةنس نا صمرر موت اجو ةعاج كر عايل نبع نبدة دوس ولاد
 اهو رص: رثيمنب نجت هدر الزذب عضوم يوعبمط هنجج لرب كس ىارىرس) نم 4رمليلا ابل
 "رعود ليعكمواو مان هن مرطلؤ تاور هيزهند نرجع دبع رسلو) هنع يمد ىرنإلان#
 ةنعيمر يدلل ميزان ن املس مسهل رجال بنهر واي هانم ىروباسيلا يزيل نميظب ههادع
 يدينا جال نيس أب ندرلا يروزطلادبعت يسلملي هعدملا دسعيإ ياهل مهران بيل تلاد
 هجر يطب لحجب, ليز ديدي و عع يسال مهر نبكي هنع در اناس راج نير امتنع
 ه ىكؤيطتلا سرع هتس دج خ3 لح الكبد بلي ضد هنع هدداشلا مادي ز عجن ع يور هر ؤييطلا
 لئلا كا ىلا لالا نيل عيبلل ةبشسلا نها عزل يدؤلاو نكت ةطونلا ايلا نوكم ىلا اطلا
 يل هاطن ليي ضف واكو الرنين نال برهاط نع ورب يطل مثلا هب هدا دبع هيسللا كيب
 ةعاجراك«و ره دطلا نب نسملوالد نيل عيب لإ ل هزل: عموم ىلإ نيطلا عبإل ةيضللا هزه نافذا
 النمل دمار نكمل اس وو هن عجور ئيطل) ىضم نب هلو ماد ىطلا نول زبن هنع ندم نحو
 فا الزج نعله وا هنع يدم سداللا تبسيىدإا نالوا ريع لعنبو بهزلا
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 سلام :لابطلا حاصلا طفلا وسلا مس نإ تسوبا ياهلي ثاظ دنس هضوذ َذ )فد نفاذ

 ديا طلاوغ ناطلا يمر سج ننيزحد طلعو نيكس تاولس نب حجرة سس ةنعنيود سالب رع كدب

 اب ىلا هداج اسود هزم شما نه يؤم هزتاؤو تيس هانت ةعنم ةطؤفملا ايلا
 ينلو نوصل لهم نب لين نسل ىعميدرب نابطلا رباب نوري لضولا و تياوصلازعصلانب لع نب سالب لنضملا
 لك: رجالا نايل نان نب مسوي نب نيتي نيل ابا وراق ةللس عير جمرب نسلطيما نبع
 اسيا يورتل نرسم درب ةعيرعم ذاب دد ةنياطلا نعل خال فزاك ايي
 راو ىلا زينل اهي ردجبب ا مج مماجيرهنمردل عماج باي ىلا ةرايلا نان
 أنا ويعد نر ع كوررابطلادلدنإ لج مدا بع راق رعلا عدرا نزع نب نيسفللطعولإ هنع
 سب دجللا ازد نحن نحنا عدي نامصال سطل ! ندب مهراوعادإاىىشلار

 ودك ماسك عاج: لك, ىداذمل انه يل ماذدسوبا وعد ابمعاي ىناللا تبان نررماججلاىلاهنعاث
 امس سا ةىكلا ابل نب دنس ةؤمجلا اطلا ون بطلا هبا عجبلاو نب أك هب

 يي نال هنعودد وهز ىهتدابلا ليال محادإا بطلا نليجل د بؤ موهد بطلا متي فلا

 ياو ةبلا نم وجيل ؛ابلاهرج يبشأإ ينم ةايؤنلا بلا نيكس ذل .اطلا زن ىلا وزنم
 ل ناي نيوبيعة بطلا دارا نبرجو نابججا) هنا جز وطلا جوعس نب هدا نبعتب نبع

 | است تاطلا .! نلعاخ وهدا جرج لإ ب هشبل يدرس نيش رب لبيع

 اراليجإ ص عيدا تفهلاابا نار هسفجوطلا)نففلاو فرشسلا ل اللا و هيلع تلال همر غنج ترلب
 ةياوجري راى ملي ةنسر زل )ضي ناكرانبلا هّيجإيلا ناو اضم مركب .للنأو نايل طش عفو اني

 لطإرىللايالاأسو ن.دادإس نب ىيعت بطني عمالادبعو ناساف متل زج باع
 اذا يسابو ةسطولا هيا نعكود مسار ابعت, ل مسةلجو نم هلت عاصم تاكاجرج

 تيوليلا يطحن نمساوادبعت هبل يعمر ملا بجو احول نسلم نب نيس عراولس نيزااز هنع قرد

 بنك يسمارالزاج تكلا طيار يدعم, ىلا عر يشر هنعّ رحنا جر جإها

 كك نقد لبس بديعسو عسل اربعو نهال هنعايرد مريع شلال ناهس قدامها زم «رزفعجم

 البذناديعةيازا .:دا) هيلو داللطعج بال هيجْؤت نادرا هان وراغعلاو عاصللا نم ةهاط ةيندل

 ةنتايردابألالس مم يطا موفطزم بطن ةدودانسد 1 0 تاجرا سر مدا موا

 تبع ةلعؤنل الار نينطنب امك ةلوؤنملا ةنككل اطلب ةينهلا ةهىبطلا ون

 قيال بات نحان دل كوناسلا بتنلاو قوش ىلا سك دطملار نيب الاسد بيطللا ةطتن

 00 .ههداب عت كله نرك

 .:جايرصم),ننئوصلا ىلا لملعب نهب لجل رمموبا دنع يددولولا عج وبرك كو
 يدل ناوعلانِإ بلر عنب ماجو دانس زك يلإنعاكور ىططلا نابت وري ىدارخبلا اانالزتك ب ككتلانب

 ا يا سلابنمس اكدوا دعب بريك زد كلا سزل قلب كجم
 نم ةيزئا كرش هتسللا ةزح يزل ادا هزلنر تفلاملوهتحجتنلا الا اهردب تيل ؤما يلا نوكسمى لجل



 ةارغيشسعد ىور هبوعم نه ؤل هام هم دو شيز فلم ئون اك رجلا نكس سد ادنم هفصاولابطلا دعي دلزب

 ةعيدر اوفا وعرخاسالو تارقاطداد مرنعو ةنابغجإو كيزب نب داو ىكياب ماها ياؤسرلا ماهو

 تايه ثالث هس تاهر رسوم هس علوم نايك س الاد ا تامه دزحاو بمس لإ نركوباهئل ن لعد ل نحب

 1اس نومحدإ نم تميس اهييهكمللاءطلا بحاصجالا دج التلخلا3هنايرنملا لثاني بجيرع كحد عيب
 1اس درع عربإ نم تحمس دا داماد تلق هنس تاكا لنا مون قجإن شم ههنا تنكو هنس هتان لذ

 لدول فزد الخام يزني ثداحاو ذا مطاهرنسريلهرم كاني ثرحهيرنجإاة
 16 اب لج[ ةمالسلو هىهلالهوورام بج قيررسي هظلخنا عمطلدم هظمحنم تلعب ت أكوا داب دابا

 3 دالة اراد لاسل نيج نم :انتبلاثيرح ىلا وهجر اوارحل نابمصأ, ثدح كوشي ىمايطلا جداد ما

 هريس هود ا

 ير م كسر درا وإظظ فخ رحلاج جمربد دلو
 الدر, العمرة هداج علؤ يخل هلجااض دلك دليل رطل زك
 ملال نماهاب يربو طل كذاب عب ماسه لاوباثيرحنلا نلت ظذحح ناو هلفنح نجل ناك

 ينال ةعزداجلار ناس ني دوملالاو هيوعم ٍبربهز و اديازمو قرا نب نا علو ههس نع كيب

 ناس ملا نسي والحب نملة رطل ديللادب نعبر ئيردلا نوطعلا منجد كرملاطسب ١)
 تعةاحيإ نال ةامناب اككاؤ تاراصلقاعهشض ماهر ولاوباو ينارلا ماخوإلاةد نيت رش ابيل لاوب

 يامال نالِلق ايرن الل ناك ملا دضا تكردال فضى طلاد يلوا باكر كوتي ىزارلاخ عزرا

 قطو وط دانا لاج ناكجذاراوداطلا هيدا بعت دان نب مهران لهم هينا هيباو م ةتسىفاطلا

 يابس يزحمرل ناب نأ لارا عرمر ميل وعش دعينا ضار سيقس

 و ناس كنار اريج ليك ىددال ماحب طلعو يرهزلا بصم داو ىدالا من

 نادرا ب زو نانا مكيتيغسبربخد طرا من بريعنب ىجدنع يرد مرعي قل
 نموزلاد#ب هاه نعام نيسمْ ]ل نن ينالادإن نمهرإ بدن املا ظئاطلزب , حاصل اة اجلب

 3 وأ هنع تكول تعحالا مالذو اس ثيرحلاب امم هني ول ثوفبر عصا دج تملا: ثناعملازجا
 ردوا سهوا انانإع بهو نإ امزجي! كلذ تبكم رم هل احد نيو ير خلا
 م همنا هي رح دول كالوس اللا وا تزن كوفي نعجأبلا تم-غاصلاو

 قسجازعب !ءاطسب باول نايس ندا نم وريد اكركار تيل

 د يلغ انا 0 ةاقرصما هنس كلذ ناكاهزما
 3 داظو ا طجرحا ايا تعمجاض دان نب مه نيد معيد اسسإ ينال يو دمنا هزاحابا تلال لعل

 ايل برب. اساعد ةل مامي جنب شرح هككوتس هنج ناك دعاءه نإ
 حاصلا رظضفلا يرحل اوم برمج قروب م و لجو جة يرعم نب هل نبع حمى ايلا هللا لربع

 مم هردا نعني غمح نيله 0 ضلابعت وعطرع ل نجاد بعوراسلا

 ثامر هت ناك فز ينير دبعر قلل نيس ير كدإاو اىمناذ نقال دبع. داني هتدنع ةد
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 ف ميسا هنلاب شن ءبهر تقع قرصم خيرات ودم شوا نرجاجر نتحلادب علموا 51

 باور هنالنم موةبحر اه ثيرحكينا نم هدا بهونإ ناكثيداحا بهي نإهعيددبيذعإل كب

 ةرلا اطلس ياماقلا»عد ةنسزحالا عيش نم نينبعسلابرالا ميراج فز ظنح شرعأ مناك

 كلير عد رخام دكر ةبنلا ذهول نامل مهرلال ةبنلا نه زلا هل ذيملاةداهانكم
 نجا: ناظفاطسسا بهو كلبك حربا شيله ناهونامطنب مهرإ ثيدح هلل وطعلا هد داو ىر راسنا

 ل مهرب باكو يؤلم هند يي هممت عمل عانتيكى زلنا ةنرعبم يل نعم كسسداه
 ا هنع يود نايطونارلابتكو نيوناسيلا ديني نبدي ىكتبرمك ضحن ب ليخنم

 نم نعيازبعز ىبعبدبثيوبعرابلاواو مورس دنس نابسنم نرنملا»س داسارنخل فريد ول
 هتلر ارادة عراب يرسم اهلا ثيرعلا باك يزيلا

 عد يدر تجول ع نجلا ةءازذ ترده الخ امهر نبنعا ممىسع نير علل هبا هنباوهفالسإو

 100000 7 ديما ميلاد عرين تس نسل لهن عير ىبم نباعسمب

 يعد. سمزسورس نم وجاد دس طنب
 تيرا طلال ]جار ا هلا نمىرانجل ىاءادلا نا سيل نامطنب لنصفلا نرحب حتر نودلا ضيبحتتهنلا دبيعشللاو|

 20 ناز لاهل تاماثلاو سير اددن و ةارئا لاه ىيلسلا هيا تاك إلا بج

 أب هىلريح دل. كحل بلجإر كارلا نجل اربع نب هنا بمجو هسإ نع ىور هفلصم ةزبكك تكمل هترصلاو
 001 رو ما يو يجمل مدان مهو رح

 #1 !هنه يور نآس ننراضلا بحاصن اكو كلا يحب نب عي ىملل جوع نيزك

 135/يدام هتعرف امر برك عيا تلال برع زض اد اىئاندلا

 ادللالي دنت ةزمإل ؛طااف سالطلا تملا هان عروس نايا يوب 0

 عما رجم رحب ورا هانم يارا يزل ىمالطلا نسل نهثمدا ربع ولو ةلولانيسلا اهزعا

 هلطلا باجولارب عن ,عيدروإ ادا رع هيلا دبع دعاوإ هاعالور فىنايالرسردا نرجع

 يلعن هاب سيد هيلاب ىلإ نسمع اح! ناله عسويبب ماصعؤجا خجلا نسب
 0 دس دحر توج لوجدنا اهيادح بل داع رعاكدر هيو لوس

 اا يغسل نب ديزي محلا ربو ىكللا .ليعرماط نب دلل ع هنعايورراطعلاد درا د نع قرد

 يلا: نسدتن ةودصلا ف هنعيبا تلا" محيي بارا الا ءاحوإو ةعيزروهنع يور ولان, ه

 باكا حالهنلؤيان خس :ايونا ابا انيدشخ رمل ءاطلا ئيرابطلا ,ايلاوداطلا ه
 . جد اولا ذذإو ةيرم مري ءايد هطذامل جو هيله با ذص هنلا لوسر فلا ةرايطلا بنطحاديعبر بلاط نب

 ا هسوه ره ا هشمو نابطلا ص هك عطب حاحا مج هي نسب هينا هل كبل لل

 بعدل نكي كسبه نبويكن هاو نب هعصخص نفيد اععبريعجرب ل هزل نيدايطلا نب سيح

 ناطقا اوال اطل دب وش الا يهل لالاوإ هنعثرحإ سر هيلع دما طيصؤلإ نعةيادد 0

 تيداونسدو دولا ةبنملا نيرو ثلاوهم اعلاف كتبا هر هلا طلال كسلا ةهةلملا يد!اهزظور الغ



 0-5 بقل نبدي لولانف تانصات ىنباةيرفلال بتمالاءاو نسلط اب !بلعاسلاو

 0 ملا نم هرمنا مهر وق ١ ن لهمدنلا دعما نمايورب دارلا

 0 58 ةزفلادذه 0500 بو ةثس تاصم 0010 انايدالخلا مت ::لهالدس قاواين اعللرتتيريعا

 00مل يزل ةه ىلإ اوبس نيزلل,امزالا نم خيرطلا واختي نيعشدلا بحول هلاميزج عامب ٠
 اكاد عا فاس تيس هيب 0 حافس نع ثورح هل دز طلو تضع

 لل باهلاب عملا دبع عسا اعال« نإ مزدع واو شنان مقدا 3 ييزطلا ناله
 يواوصصلل بيج عب ناولم نبلهش مين كيم ندي بت هلع لا علل )هتلارابطلا تر نب ىلع

 تدفزجيوتلا 3 مع سج اا دة دنمال وكنب لع

 ل تاجاعحدسد ةيجيو مرش عيل جلت امل عاباوييزلا جرا يعاباممس نيد هلام ْ
 يزعم عم جدول ميجا انزل بيرل هرجع جسام

 0 نبى كيرةزيح هد) نه جرح هدر نا مصت ععس يار لا سلا نب ركام طدعإا يبارنابصاةكيأنؤ
 هد ا الحا م عبا نسعد اصو رس خش دو دفادبلا و يلد معر وحلا دبجو
 23 لزب ةيرجرم نيركبأبا تعم مال نمر نير وبال كانا مساج اعبي ز اعلا شيلان بع نب ليع
 م اح قو واو يوتا : نب كارت جوع ضو يزسللا

 نروح يول نعاقود لهن ن همن نابص عمىإمطتلا ١ نايطلا ممر نيو سطو اد كدّدلا ملطت نهم تنلاونا

 زاهد ناطر اود كرا تال تزال تاوحإ ا م

 ةىمتب ل يرع عسي لات اش نم نانا هتعايدم هاجر ماهنيذاندلا دبع مسيل نراها

 نيكول هنعبوو ملل دز رايلي ثرحل اوجد اور هلا رغ نب ضحم للا ماعايلو ماه نب تاندلادع
 الذ.بدادإلال عمهم تعم ىناللا ماحب اعلا ة رزان يجيد وعل بع باج يلا
 5 هادا ةرعست ادع متملاوباأ »ا ب نه ريشا عرب - 5 ا دكا

 ادار رشم نعلا يعي هيل نس تعم-اظذالل يقرع سمها عمري ليا ل تدم ىملانعس وي تبة زج
 ثلا: ناكو امم ثدح معمل ءاصرطمد اك: رطل ىل>حن دوت مارا ىكرو ةثال عج ضفلا نهال نيك
 كبك رطابلا تملا نب هجاكدلأنا نبا ةزاجل ظظعا لا رهتيرجازلوبا جا نالاقسع عكس
 جعل صت شد او كيرلا بلو ايدل لها نم ناهخارططلا داري دبكرنجي تودي سد! القل نانا عان
 0 ير ميناس .ثالل هلت م4 (! ةنس ماسلانع) سس كالاقصب كداهر تءاكورصمنع ججم معن

 سال ط لطب مميز ةيزالتبلا هت! للري اهزح ١ خيدمجلا خردالا نركىتل لاا طلاو
 لقد يور بجو نبددل لبع نعاكيرب ىسررطلا هدا نغني بجو بنتا اياها نمر ىعم م اطس نحن هدو

 هنهاثلةر نيحيرل بكَ لاج ةلحرل عما هز عب ليج ضد نب ىرعنب تارعد نعال بدلا
 3 0 ل هنيمودلا) بساع تكلا نهكتل احرص فيدل عضيا خدش
 اط رز طلب اجلا ةرس ةياتدابج هيلاربع الد مارجئرم قا ددلاإ دن وه لعمال لص هءلالومردع

 2 بجر وعام كا لانغنب اراب ىلع تجار اطل نعلأان ماجي مول! ايري متلاوب نا درعجباثلا



 اوبرا عمدابور تل طبريالم نم عدن ارصم نيدلوعلا يدرلاهول فيلوطلا ثمنا هتيفلا امداخيك رسب ع
 ل هي ع طل 0

 ذولاب عزب لكل بعير عنب دمه وكتير ىيجوعو ابننا ترجي ا حاج فتفوهد داهنعلاا ةنلل ةهاالا
 بؤر ثرحدار ذهل نايرا لاهاي شاهر اهزعزرلضقل إير ا اإل تايرامل عجن
 الش اهلادإو ورا وعان يهبامىلابطلانانحيلا نيج وميدو منوي شي ةماناإ نإ

 را يربلوب عسلي ساب نوي درنعم هابعم كراك نوب اك يؤكد
 ١ روت عاجزا. نبا, كانع بزب تيزيكنااث بلعباخ ع انهلا هسا عمه عمدا

 | دوا دعوا سيكا هاجسي قلاطءالن تارامو
 ينو نكون نما عسب لع هعدعبلا كمه مخيل نإ ميا ثنع كاك ناك ىئاش

 كنب نك حتا كلا وتاب كلل ىرجا جام تاجر ثدحيداكو لوصا هر ظل هنااا بلو ككننع
 ا رعايا جنا لس ال كي رام اجيبك ذرعا خيدزدزطنخم

 لة كنس نس نيزعصو مولات امد ما ةتس نمار د هندااوتن وكل زنجي عملادبع 0

 نطل بتل ن رطل ثراث اهلج حملت ل+ نامل سماح تلا واول ى الطبل. اطلارقتب

 يلج حي نمل, هادم خلني فعن, هع عجور ةلمزأ لما نم نيل ارا ثقل ترها عا

 ةينلا نه بلملل نيناطلا ني تورط ةنككسما .ايلاو هدجونه واول ابوح وضلا ارطلا بجويإ نيليتن
 ةيودرامنب ماسه نعىور, 2! هلله بايبطلا غبر طيوطيرغ ني رمت مننا ع تملا وبارهوطير ملل

 اقول غرابة ادرك :اناكوةلمإلا طاضايولا نا قرعن بدلا بججاوا ه

 يدع وب ةتنكآا دبر عيال ىلا ةلظ جم ىرجل)) :طلا ريحت ديجة حجو ة-ةعاجة نصل

 ةيانإيضناتاخني احوال اذر دل دبل نيديحلا دب ينال وهم علا دبع باعلال تيد درجت
 .ااهين مدن نيل هب ديل طازج لااا هت صقار ازا يطلاديجينخ بديله
 مجاسيجتع اع كا .نيزسل نم عسلي داك الا هيع فور كلام نيم نغاقعرب مجسم هنس

 لذ روس نشيل نع ئدب أ د رخال نيالا نامل تيدي ميز جو ةنعر لزم تلازم

 مسهل هلاذيد ناولس نب ملف فرم تل يرسل لسا طااجس نمل ناناسمب ةللثضاب
 ١ يا يغمر ة عسدلو طادج ةايزدعف ةفارل) هانم

 زاجل لوط نيب هنبد ربل ناعم نوال كاتيا دعس نب ىييااشن ل ناكقناكت اهون

 ,كلاكة وع ايلنل رع جدد سارا خس نب نمنع يود كل يزما عجل عزب داك ناجم

 عل كزك عزم ةدضال غرد: بةلانجججا يحبك قليخم) تخجل
 ايا ماسلا, سلال تيل جزتوإلا يكيإ طل يزل ارح .مهرإنيزعأبرتجوبإ ,هماصناثلالله

 0 ا هرم ل طميإو ةنرع جلو ىفإطلا مان ىنينع يد اه فبأي

 :يارطلا هاو ءطلالضم هج كؤالجأر نإ نم عسذاخنإ عمالة صال وعم فإن نادذس نيزعا
 للاب ةياطباع نار ناهض بايع كي ,ذجمدارللةبلاذه نزلا هلال عر اهل نكي ةإملل



 لل سارغد ليس عمس ا طلا مز نيمودضم ن وعر جاوأ سمن اكو ةنس تيحشمو ىدحاو وهو

 أمنايزورلاو للا نع نييك بومامن نجمنا بعربإ هنعايعد ميزعج ريشا خادم ذكر جنب ىىدجر

 ه ةنورسرطإلةسلاةه نؤلإو امل نيسبلاا هزل يوان هرم ' .اطلاغب ىموطلا نبا هو نييعتم هنس

 لاند ىضحيلا هدا بعون عاب رار ايلمأ: نمىسطلان وز ن نا عوتمح انساراعبهؤ نم

 © هبله مياة مل نيسلااهزختيتامإل ظلام مي ىب ولعل! مايللإى ماني زمن نلخ هنع يعد عسل

 ا و اور درا حشا لاح نري ةينجود طا شلاتيناسازعةلاو
 ا جاجا ةنس قْن كن راعني هدلا بع ىري لعن مع ع .نائعتذ لذات اكوهيرت 02

 يمدنحير ديان دح) فايع بطر ىرط ملا ينل شهرا نجر اهرق نثرشلاو ا اجلس ا

 اقر هاب عب مال نما عسي نب د عبدك ذرإةجبلا نجلا برسل يميل عاطلسلا 00
 العب نينايد أت وجل تلحس اماما ناكبوط نارالياه نمويطلا هبتلا 020٠

 نذاعمر يداناانيعسن,ناوعةلو بنل مىهااجابلو هيوساس ني ىكدروذنضنإمعاوافدزملا
 ةمالا ىلإ نب بالو ضان نيعأ ناليععل دالخبو ىنارا بمول نهي دير نيسان ذه كانو لجخ |

 طم فاصل دبل بنك نزلا بع يعتزل بط مى جكاا نعل نيعرستو دج ةذؤكلبو أ

 ىلإ 1010105 اظذاال هنعمد يقولو اب نجد نعمات اء صم نم ا

 .ادرال هاو هيلا بدل هنيئا نومي لاؤ اظل ءابعم للم ه؟5د تدددوداسيللا عيللاهادبع 0

 يراود تبدل توديع بلا هبال هلصنرصل: عاتسو ثبإ اهدجوللام ءادإلا

 : كيد اللا ةومافصدقراعبجلم ع تكو يعل معراسجغب 000
 الارز جنييضال زج :انجااإلا ترجم لةطسر وللا ىواتنللا ذه نم هني تلام عمقنيضلالل عزجسب

 هاون قا انذ هتلطامل) تاجرا لزخ ل عبس هن اجود ماسلا رخال ولا هدد مولا

 اجضعزملا ترش كلن اهصم ترج كت أضن! ديري نيب نيك ثور ورشيد »بى دبع هعالص
 نقرب يجلد ياو سومو نس ناس جيوب ضلاو) فلله راب ونل د بلع ههاطصدما ومد )عابإك
 0 نم ةعاجوم سان ناك ىلإ هانم يبوطلا نايعس نب جراب

 اه ندا بعياك >روملإلا احب نجي لمنال و عنب هك للهلال وجاب جبر ىرنملا
 ينل ادحايرطض الماوس هزي عطا نسبا

 يرجع يرانا فلا ل ها بعمب 51د هزعم يري يمل برجا كوريا قعاملإو ةهزحنب نيعا

 يا 0-5 ىكرابلل نب هنابب عا نجلا بعيب وح هيضضا,اداكبخ نع رح ىططلارجرإإ

 لاترد مس عمت جوا برجر اله هنن شيام با عزب ناك خول دارها تيلب همهم هذاك

 بلال نك تاز هلع لعين ههرملاب باح دالاس بلايز
 0 للهطللا سرساب هس راج تزيل حلت امجاد زد ىبوطلا )تضف ه١ ئمتهلل ف عامها وا ذل

 وعرمموبإ هيل بتنللاور صويمل دلال هينا ره نؤلا اهو يرانا نب همونعلا دلال اطلا ودب
0 120011 
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 ااا

 باز سيال ةبتلاوز لا عراا خالتي ءعا لا تيزجتواليرن نمذلخد ادي ةسامنجص نعي انس دعب نط اند

 ا اا ااا
 ان عج امم كرا زععملصي نهب ز عام نام ناي ؤءىهنس علف تي نم نو عم رولا, تحلب, ناره
 0001 ا اا وسوم بايو نكيعإلا
 اللة عرار يبل تحد ددرحؤ قا !زم نم ةمرإلا بربي نطل عراشم تنال م نط رمزعملا سيال
 جلل ةنكلا اياد كالا اوداطلاونين قسارطلا لاا داطلا باد ناره ةرامج ينحني فاجن
 4 تحيز زب ايلا كرجل و قنا طل «بسلاا نه نانللا زحل فو نهدف ةلكسلا ابل ةتلالاعب
 يبرر حال نع: وزج روج ما دعا افعال
 د زج لاند «طل لع ردانحن نسوي ثيدح هيلز تاكتماز يزل اصنارلاعا
 اونا لة مدس نام نك رانا ليلك سوس هير لاا بهدف لا هسا
 1 مل طلاب واو طعلاورل باين ندم, انس
 ان ةجلزهدانم حازم مذ عا اجبياف نم زويد سدا ةبتسلا هزه ىلا هزل انيغرمدتل

 لهم هقئلارمازلا مرا ضال هنيغلا ميم يؤ ليس نم ةملجس جدار اراحبنعدنؤملإ هجر يبس
 لهم رعو ورمي لضلا هون دابع م ناككلل ميل باكي ىمرش ةددسم) هيليؤا ويدل ئاهاب دل بدبع

 ينل بربح نرط هاجم مرج زلنا بدو كربلا دير نمل بعدين ضان

 ينرطا رز رم م وع يس تا هومر وهل .كأل نا كدر دلل داه مدافن وسرد الالم دا نمسا بع عيد

 را اق سدو لاه دب ناو طل نا مج ديل لاول يد دئاسس لهل اكئازم
 . :ناك بطلا لني مهرمؤ تي !كسمجؤلا داليا دارج ] هانم لطلاب اهلا ل يمحن كساس
 انهت ماد هيلا ذه يالا بتل ةرغلا اظيوادااهدجتإملل ١ اطلب جا ج ىطلادارلانعنا
 اه هاجم سلب لص بيرم بعدل نلهجطعنل مهرب نع اوباةنلا

 لاي لاةرظن نإ يفر عن يخبز ادبعر هجري نس ممؤيشلاهنعججنب ليعلم
 لا دل[ ومنك لونا اعلا نب ئرميطل تلد هيلعأ اة دسمان مهلا سنام ناله

 ان(« نيعرانلخم اميز فضاعيهإلا هز نم ةبزور روحا بسلا ةهتؤللا هزل نر نجل كارلا
 0اس بع مناسب تنزيه نع ادي رول نكسب ناكر هلا ؤهابلا ىذا لعن, ةلسمبدع
 نه انا احبة كلو بدار يعدبداببه نفاع اعط نغنإ أ احم

 سنا هلا نه نال :ؤاعزلؤر ىنلملا كيسا فو طلاس 0 م
 هم

 يهل و زورا يزل جاكلا ديوس بر ضطدعب دبوسي نفل ول ةيزفأ هزه ل بتنا رام نع لوو ىزؤيؤنوم
 أمياةمعلل نع وروأيسا جد هتش داو هتستككا معد كربلا ب هل دبعميوارتالا العللرحل اللاب نوب

 كد هناي هد ةمدكوب لليد دراهل) يأ نبلغ نعابور

 70سنه تابعا مهل نسا نعال. عنب درس تالا باكيت اجو باجرب

 أ
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 قوبل تضل ن-ز ماجلا وع ذيل اص نيل ؤالمو بعدان / ايكو ىاوكلاتابّرك

 ل يحرم ناو يكس ناك هادم زكى طلار يعن وجو لا هدا دبع دان

 خو هنساتهلإلو ينس عمت ل نترك دال بعيني لعد لقوا عال هن هتدالو تااجو الظفحب ثال

 اال اوندا طل هلا ىلإ ن بد سعرب ليدي سيبو اههزحن ماو ثدالد سلو ونة تب )نيو نيتباهو مرا هنس

 ثوار عر لدن عقود ناولس نإ نب لكلا بعص لاا حلل نام نشا نع ومب تالا مناكوآلن

 الع لعبا كاسل دطنوا هدنابنعإةيوعتب عج سمرإكن اكو ةشي ل: نإ ندعم ركيباو رشم

 اع يا اديم 00 ل

 دمع اع يركلل نع كدب ماطلا جنن وح اطلادمع تن ١ نو ثرخلو هسإ دالوا سا

 1 يامل كوز يمد عك كلتا حدم مليعر سرد ١> نب هيلاري عما نهنلا نب

 ان ةيؤوو نزلا هبنلا ةح هيلا اناا اهزعل قر حارب ةجوتخلا ايلا معو دزملا نركيوتمملا اطلازعب

 هلاذَو تال لدم, ىننطلاراسي نب نايعرباا ملا ةبنسلا بروش ملخر تابعا

 هيفا جمود خالو حنا هو هنعشرح ةررهأبا عع ناورمزب كلل دبع عينعدهو عشب حس

 بلبل بى وهلا نال لعبا هلاذ ترد دو! نكاد نان نلخ بكس هبانكدص سلو انيح
 0 5 نيل هييشلا نه ةرحيلا اجلا اهزسا كيوتل ةاملااطلا مطب ينلعلا وأب اموعم يؤنم هذه

 اياب لزج اكقصب بند مايل ن ناالة طلال يملا رش نب تينراهجإلز ةطويطو عمم

 ”ةةنب هنعاكود انيحدي ثزمورملا اماسنن نب نيحدر هوم هةنهاكرد محو هيعمددا طم 5550

 3 نول ورة ابا نه يلا هزار نزلا نيك ,تامإل اطلت يبويطلا ثيز نودع

 نهانا يبا جاطكع هع دي اهنا هانرامو هل اانا ا اتا
 طنا كلالبع دج ننيجيلال ناكوةمم يسرنا زععب كيدمان الو لد ءاور انه نما دجال 3

 0 2 املا جزاكم هد 0 عفسلل# هنوييم كلل عزل هزعظتاملا ةتهم تالا كلذ

 0 ب تاز نم فرحها جرايد م هبمذ هه غال نما قه يللا« ديلا توكيل

 اهل وك ضم قلاع نيسان بةمال-نب ىعط هلا وباا مل بانا ىهلار ناب

 لراعي اداب نكاد .كسجادبد نظن دله اا صمالذ مك اشم اظل رس اس عطل نذر
 0 نمنع جهنعإ در هناهورسد بكج ليتك إن ر ناس انو معاج
 يطب ينأسم «جيللاط ضد يرعا بو جيشا نان نزل هسازاجالاج) صح الذي ىصضمأ تماس نب

 هطنحنمرال-ني الار الاول يد امن جو رمق نزلا ةحلتلؤرا جا يدان تال قزلاب يرسل
 هتيم كن ثيهانعذز عاهرم رغلاتب عيلخم نيوراوأبم هسفل ىرتملا تمالا#نب ىكتسد سلا ناكل
 الس نيرا نجع تنصل لانس تلق كهل ذىشسعلا بلاد |. ثا هراا تلف تبلل نس اهااجلاذ
 للا سهتنترداندب درو ىزططلا ناورم نبةمالس نيطعن تاعرم هملا ديعولاو ثدالذ تدك ادن ذك
 6 جد نعبوت رطل نيسلل دب دع نب دصإكك لان مثيره ع عبر هتفلاذ عرب نامل انيس دل برجك

 0000 انجالي قنة دل طيور يلو ناكل! نعنع ةعتمكس
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 1 رام
 .. مام ناؤمضر

 وت

 عدلا
 ليو د مراح نالوا لسن ةلطد جدولا عدت مهابهم احتل نبنزفادبعر

 : ىلإ ةتلاذ تانللاهزشذر ماللوةللملا طللززرد جلل فددسعوهلاتض هنعبدلاتلاسو منة نس
 يلوا الا سيدال نعال اود نعيد ةبنللا نهر وبشلاو

 انوخم نعش اد ةاوؤخللا لا نركىماللا غم امال ءاطلا مهي : طدلا ىدابؤسلإل هللا نيعوننجا نمل ©

 ميلا نم ةعاج نسينا د دشن لالا ليو هداج ندا حيزلاازل ايد اييزحا لل اطل مك
 رهط اوما لا )سن ْةَبِم نب نجلا عن مدار عن رشم نراعي اكو عنب ديلا نبر>ا
 دة ركحرشزااب و مرذوهر ديس ندزحنم محول جد كب ىكنب ىكيد أ بح نبى بغي هكيي
 طبة بمهرا نرسل دبعوار يللا ةهنس ىلا: 00ج نب قيام رطل ةبما اب )سمر شيري بلحم
 تهد يزال ث راب عن مهلا ةبه اولا نعود ارش ن بد نيزوتهدلا بعل نعام ثالح

 بتنللو ل لط نيودؤزعنوكسم يراود الانسب لإ شانه مالدي دشتي ةاملا اطلاوخ قطلا هو 0

 نوير برت ماحوإا لف نيطفإما هنعائرم لالالا م نعاقرر هيبانلا نمط! يحن. داون نببهواسلا

 كيل نب ىزلملا ير كوالا ميول مثلو دال باتي كرواتيا لنيك 0

 00 ا يدرس "بلا اه نىزلزلل ةنكاسلا :ايلاد

 كاطخب مهرإ يعاوبإ نمادرد كلر خت نوددل نبع ىبإ نع يدرب بطلا بكن مهلوس ل

 هيفا. لونا كد مهكر طلو أَلا ولا راطلا باعد :
 عنب نسال لاول! ةينملا ره رولا ازهل جن هدارجل سميج همرزجم عجو د رج طلاىلا سنا اثح

 يالا داكار ساكن سار باشلا يكرم يزعج تل بدهغسب هانم

 يك بدا ني ىضمح رادار هينجك نينجا نادر لن نيدو ىلا نجلا ربعي له سلب

 ل ا تككادو غياداذ بطاطركوو) كد هوبا هالو تناذاس يركبون اجللاذلا

 3 دال, تاواس هتعمل و تعام: لا ويلففلا ك5 نإ خت كل وعي هنعمجو اجو دص هذ

 ذا الملاين دالطلا يرعب قرم ندوب مو هس نوفا ىزنؤستا هوي وعدتمح هنس 0

0 

 ةستاىنرلا»إ دران نع هنعيددبرحر كوسه نعارل ىو ةنوككاها نب طولا

 يا تشكل جاو ابعم وبان نديعد باعد ناد“

 ٠ 1 و ع ع رم ديول

 هس لإ ا هاوه نكرر ةيوهإر نبق نيوم نب ىيجد بحت يريطوؤس نر هنعفانحمز

 ١ تاوأصلا رح هيدفسادل نبك عمهراوت اذن يم ا عطل و

 طابا يم نتن ايا كمان هيف هدب

 يعمل هالو عا ذرات لير دان عورظح ركوب س كليرفل تف داق

 تي طم اا تك زب دوو اديب نيس دودو هز

 ا

 ٠
 ا

| 



 نيل أك تبرم ةعاج ندا نعود قانا عج نبلواىناشب ننكر هيرخنز دبوس
 باب ةنس تدل( تناكود عاملي ل نا مصاب ظن امل اعلا هاب ع برم رع بلل ضدي نخ دنع
 للا عب هنا ذه ,اهادي دشن ةملاراطلا قب لامطلا ائلإو اطلا باب م يبه ناو تامر

 .كادنع يوشس ةنايراوملا هيلع نوكلكري ىزذلا نيطلإو داوسل ,عطلا الل لضا قيىلكوب ىذا نيطلاوهر
 كرس ندهن نيلي نع شط! يضل نر ىبشملاو كاملا هعيبب ىذا صمرابد كفرشمو دوسف
 نسبا »لل هزل م نفرض ن هه ادب عن نمل هاطلا يا محافو دم كهف: خصمإما نملائلعلا باهل

 نجر ضن علا دى دج نبل معان كيو! هنع يور نيرا يكسعلا زمر نب نسيتي و هيوج
 دأب اهلا نب نيسلاوإلاةو هخربش عجذ مك ظنا شعل روشعرب ليغ نيزعلا هربا ويؤكل متقلب

 الضب يرام هجرني ادا تكي هعا نجوي ن انك وصا عل اكواد وهذ و صم هو كسؤ إل
 ثلادبع برجي ننلاو لإ بنل نزولا« نطل ةبنلا نه تلاادحبداواهزل خد اها ذولا
 الرمله تعوور ناتي بهوإد ةورحزب ماهو شهعلالاو ليوطلا بن ع يدري ةمصبلاة ا عم يوئللا

 نعم ىعيتداكو ليال سحاب رعي لأ هارتدللا نب دبش لاولاو يروم و نيل نب ل هد بحيره و
 101 ةستمامو هتفدوه كمي ني لان عندا كة زمجر. وير هل أد هم نكي م هاانليع هزم يداها لوب
 0خيرلل رعد اناليللج يتلا نادإس هنع ودمت! نعياور قلاب ةنهيواهطلا ةطعلوطاوباو
 زف امني حا نوررجلا هعاودد هليع يامال اي زعل دحر عذري ملل هانم قر اعطانا دبعنب
 أنهيت ل جودي نكس قص هل سير مطل ىسيعن هللا نبعو يطتعملا ماززنب ى يحي نع يرد تاياوزلا نما
 ديلا يعجب هيرإ هنع ىود تالت طبخ نيمدلا دبع ناعضلا ةطعن اهموبد صاع جويل

 نينامعنب مره بلملاوداو ايلا ىلإ نبكيولاو فردللا مهران دشن هدلا بهو كهوف ثيللا نيزاحر
 ال لاله ىفإو نا دا نب ةدابعو نيكس نب مانام ىععيود قمل ها نم ىوأدطلا نيغتب هيه نب ىسع
 الطلاب ةعاجي نايا منا>ولاو ةعندو) هنعيور حس نينيزها بع ادلة يملا و ةلسنب
 الهر وثلا هل درع حرفا ةبسلا ته لالا هزل رمالل تيكر ةامإا اطلاؤيب وكلا ماللاد
 اني اطالر ولطلا وجنب هيدي عنب دهعنسمل ىلإ مهل يرحر ايم دامها ةطالا سةعاجباتنإلا
 الص نيت ىبع ني معة طنب نجلا دبع ردو دار ناذاث نيل هنع رد هيل سدني
 طر بصل نينا منال نس ة حاجه شرح يرملا م قا هصايائ لأ لطلا هما درج نب ةفطنبن قاب
 60 كا طرح نو نانعا ورا: عيد مود عام تدل نيمابلا»
 اقري ناكابلما هنعييور ةنيدلللهاؤ هدارع اصيل نيل م نع دوري هللا نسع نب ةظعنا نجوا جس نب
 رحيل هدب ب ةجاران جال بية مر ةرعم ملا عقل نسي نحت ثيدح ثيل .تاتلاوع
 أنما ردا تلف هشياعحبإ هنع يدر ةعزمرم هتكتاوعنب ةفطع كورولا دبع ة طل نموللا
 ةفاع برر اكو وه له تاور و هل الاب قالب جاوجالاطن سونودللا ذوم ناك مالو هيلع تلقوا
 نري ديزل ثيرحكة وجر هيلع هدا طصدنلا لو زاهي لخ دلة هنأ ديبعن .ة للعب نعوكيتب
 بيزا وجا بعرع يدر نرسل نع ناووطلاب ريو دار عن ةلط ني دمعي مهر! نيللصنب
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 هم هني زارا ندخله نسلط عب رمد سانا ومار رتل لعن دب طه عب هدانا يبل
 ةسدمب قزتودادغب ظفاذل ضموي ندور ىلا, يلع عرفا وإإونأ صا ظذاشي ل نغهلا نبدمجرب نم الهلاوبا

 اهلووةديغلل نة لادا للا اطلزكب جايا هر جدلا لوفي ناكل هنجكحفر مضت نرش 0

 كولا يلا ايزي ام نددت ما بعيمتيإ داره عجل مناوهو حاملا لل ةبتملا ةزه ممل راها

 تروغموب) سلا نإ ناو هتف ماد هب كا نكوومهي يدم ابل نمور مةيحالل جد

 ل ةرحازسنانج ناك[ 3:مرهجحالا كيفما .هنل دعي وكوب هتباوأن<سْيراوه تلا

 لقا ماعد دير ىغمدلا )تاء اعط كيلا رججوإا دس لوني ماه نب دمعت مدل ع وم نساك
 نلاوكوثرحأ مدون سنيسإن«ازإر للان سفل نبط عمنسشل با, ىرج هلا باهل ادب عتب سيكرجلابا عع مم

 طم اطار ك جا طلا اخف ىلا سبيع حمم راظفا لكرلا ةنع ورد همم ه
 ايزي م جدلا نايا عاف اطال عبوذنعود عمالة نج وتدل اللاعزلاجم
 ثلديس هولا نع ثيرح لهل ر جاور طل ادعس نحب سمر يؤ ضف وإ هلا. بوش جال

 لو هورد الا بحار ارحب زعس بضم باجي هاكر نالوا هس
 لمن دي عالنار مين بارع عننا دعجيك

 ك5 نتي او ناجرجط وبوس ن ناره دبر نيبسلملاب عمال تكوينا عابر حامل وصا هل ةبإىلانهتش
 نيرا ةعاج زارا باهرادبعنب ديني لا بهريسابا منقل نيدهيكبايو بتل [3 نيكل

 نكن ةليزنلا ايلا نوكم ملا زفو للا دطلا عيدا عردر وس ن بوي نقم ةلاض 0
 ا ا ب اعمل

 رالزدوولفا ىف اهازي ف تراصةىالاناهيَو لحالها نم ةعاججاسسس زجر شن ةيجلا اهلا ديو ؤ كك اه

 الانا سس ةرماثلا يلم يدار نكبر ظ جد واش نس ش يطل ط نغفل نلعن ماس نفلاوإ أس

 | ,ةفط ندم تيمور نعلاباقمبلابو ىدنالز عب لعن كعسفلا لإ 0-0
 - ياو هنيرظمتذل نايرمان ن ىف الظر ب عىصنموب) هني نارى عل هاط نب يجو كيرلا هنعليدكد
 يع 116: يدخل : اقؤاود ديانا طاور وكسو ةباهبرا هنس تيرطب دبوس

 تال مح ةفوكأ ةنإ نب قيرطلاب هذا نع لازم لإ بوسما ةيرطلاءاشبأ ةدزعتباروس خويك ه

 طعنعتا اونا يرجع ئ ل يسارا ىذأسا كلاس ساو ناسحن بو)ن ب ىعاهنعكرد قوتك

 .يالتغساطلانب كو اطلا باباسيإ بغني دن دانه تم ىئ القيام 0

 كحول اءاتنورول ال النا صيارسطلا هلله تلا )جنة سلا نه تال نيديسا

 لول لم اجوعب يجادل طنا ةبلاةدرمملاب لذ ىطلا نيكل نح
 يلف نع ةعيرد 0 ةاحيلا بالة نابنالا اناقاحيإإو ةعيرولإ هنع يرد هنلخن نمل دي نا نارتاه

 .ةنوساعؤنلا هناا هؤرامب" هولا نيسلا نيكي هال اضلاوف هيلا نزيل عب تاك 0

 ةالعم ؟ااؤلا عك نبدي لعب نيدلادبغ نيس ةبشلا درى. دؤعر تطلازإ ةنلا نه

 0 ا 1 ] ] ]ز ]ز] ]ز]ةز ]| | ا

 ظ



 ايد ز اود انما نبدالنب نينيسفلبرب دمج يبا اضل عيتج ب نشل إ هنعاقدد

 ظضافلمداب عرب [كلبكجوبوبرطلا الفان نعت هاجم كحال اب دانت بدعم دجانيمس با عمتي
 ةنناصثبذل قيقا لانك سومر زها هن: يور نب ليعدرد ىىسطااكوبال ةدي كلذ
 خلان تهورعلا جوسرطلا يراد انبلا ليزي نب مهر نير هع عم ياأب ةمقمؤيز دو يالا نيدبس

 ككل نيرو يزيد ىلا ناولس هنو ىبوسمطصلا مهر) نيرهش ةيلابا عمم دتفلا تيبنكس

 ين صلا دازط نيرو كالطنال نيل ن مدا ذيع طال رجلان, ناهد جوك سبع درا دنيديكتر
 مغيدي أ.« ثدحو دالي مل ىعفل نيود ن قانا بسه حب نسف نغإلنبداون نبع بطرس
 ,ض طبل سلوا لعب مغ الدلوعات يرطب دابا لعنب عدلا تبدهتدذ اقبلاركبا
 كس خيول سويرطلا هدا دبعني ل عبوس ذي دا شعيل عش هنسؤ نال تيبتامدهتش اج
 .”ةدواطفالر ايلا هدا ب عواد ىلا نحرلادبعوب هنعجمد ونعم كدا إش نيل هك زج يدر

 نب هدالب يل عس ينإو هب نعايادري نمور جا هانم ىوسير علا مساع نب ولاني أنا جباو سل ماس

 قطب صاعنبىردلا نيرعأ ألا ةوىرللازب مهر نبديككو) هتعىدراعرنعم قيكأ جالادعس

 يل بلل يركن, نفاد ادسعجب انيؤحالا سال انما دللب سنابي د سمور نيسلا هزحا
 لمثل كورلا منع يود الاربع ب نم ئيد نمل جحا سريزس نبل يجرككإإ نع يور وعلل كرا
 مسطوطبانقفلا يف, ىنوطرطلا تاو من ساب )ضلوا و مكرسوطرطب ةنم عمو ظنا هرشلا يدع

 يرانا وراه هع. ىباواصيا يون كيوب نعيد فوسي لذاك نضل نيو باعوا

 دايو. معهبدع نكرإ هتعدهرد لادرتلا بيبحتي ارحل نايزلابعجد تاره ديو يزيل

 يلح ترد درج رسب ناك بطلا من قابلا بع وكي هنأ دبعرمجيا و يونسلا بو دبعنب دع
 © نيلملانيتيوهنملل نيئاطلا نيبدالا وكم ىئىلورطلا يونسإلاربو نب عنب جل كوبا هنعييدد هيلا نع بيري
 ا: منجل نيه الزل نم دلي د ضررا بلا نه ةيجلا لا هزحل اج رداقلاه دهم
 الؤتشؤ لاري دس اللص ياماما ناو هن أهو نيحللااهرمدنو هيرو للزن قيد عمن ال عنب اي مد. ةنس سلملي ةوربكلا يكمل بط )د غر طوطلا ىلا قدسي نب دجل مزج لملم
 يملي دكر نانا يسلم نب نجل نب هجر كيل لها هنت ى داب درمم انها !نعلل:ةالمهنيعب أب
 امل ناو هنعال يبد يول لعول نجت اهلرهرب نع رسل لع نيدجا )عيل نع دهل دانس
 اقع نهر تبا يلج جلا وب انسان حد لَنا اهر ديوب نما راس عد ب عرعن اص نس نيلبلا 0 زوون طل تل نحال هزل ال نكمل اطارضب قل هيد كلاب يرغعتس دديفز نوما تورس هن مجلس لاجل نفخ, مانجر ل نعاهدد ننعو ذم نهانا نيعاتيدج ا
 بعد رطل هلا ناهصاو عيس ب داب ةنةرمهل دهب راه ثيراطعماكلانقساطنا داك ادهصال
 دعينا! لنبردراضالابكر مادو ملا ةرجوإاما ديبعتب نمر ناهعورهلب ارو, اس و قارا

 5 نرددالاهدعب ىزلا عد يلاقي نعلمجلا نيناطلا ب ةكاملا ءارلاب يبو هلا هينا هجر داصإو
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 فض نهريع هللا طيص فز ناك ةونسإ م اهناغ اطعنجؤشملل نايزجالب ب بياقبحاص ناكوبإطلا

 لب ىلا اور نسل ك5 دفنت م ثيدهل مسرب ايل نقيل تلا نسف يدب جر فلاب دكا
 وو ناموس وزاتاد هت وؤلا با هيلا عدنيه خيإل أس نسئلوب ثيدالعس زها نعلن

 قلبا نح أم ةالصلا و ةرادطلان تالا اني نا كيرلا ه١ سؤ. 3 هداؤؤشملا يعن! نعال ضدي
 ٠ فهي نم طلاس نزع ممدارنب )ل نس فراج العلا هعس نينارجحي زيعنل هبعيبإ و ةضلا ل
 نجله ندير يدبر مما وانيدداللاو ابد داابلا نس ممرتعو قتل ان زهاب هبل هيون ن كالا ب عتب لجو

 ل | ظنا نإ لال نب لاسم كورلا تبدع بلع بيك زفغلا بنهج ناحل عأد نب
 را عوز مالوم الا بكرا عزنا عاب كوري عم ست دم مسا ةنسامرع مدت ماشلا هدب عوباللتخ

 ' قارا نو .اطلاوخ .اهراباجرطلا د ودصإملا مما ث رتل )يت بصب نالذلل حالا الج نايك

 | يجو يزال لل لاند رجلا الهزل ذر ننلا) ب ذيل بلاد ذل ذليفم
 بلم وكف هنعيرد علال عنب صن ىلبنع ناججيود فد اياحوطلا جل لعل نرمجعل هاو

 متل نيرى مكونا جو عر دال ةبندلا ةنهديجلا' .الاقير نعلملا :ارلا توكسم اطلاوفب ىناجيللا

 ةةطيلسازع يزل نطل نم ناز جطلا خا اج ن تان لهتبديكس. مدل دعي كوبا دنا وعم 5
 لاذ ابا راحل خشم ةداجكما علل مجد دانيل
 يهل بتنا ماوعم نجر هبنملا نمدنزلا هزل هيومن الو كسلا واتم هطلت
 يرعب مشا لو دارا ةلجر الإ رخلطلا تزح عل ممل ملال نيديتسا ديه
 ةقيردراهةىرسني وبعد كينحدل بايع برت نيرا بعام ديرب جي ةيرعمت ناب نونو
 ا الؤملا ترن زحل حلال بزواج جس تايد فخ هاب ذعا
 زيكو هنهيقفد : نيللي رضبو وا دب صقجو مانحتي ديحس نعا هيرب ورع يك ىقاديجر و اصنا

 الحلا بس يزال املا نؤجط يرسعم نب محلا عمي نيدو كوبا وى هابل انما > يلا ني ليسا
 تاه ير عزتي ى يعن يسم ايلا قرجس نر نإ وح بيطعلا ىلإ نه اقورياراعب كو نم تمد هنيرق زم
 ا سانخطل ناب زجل ري .ديعس يرهجرهزضفالدا رقما ى 37

 | ا عسرللا مب وعبهنس محازيذ ني فحسب معبرا يس تبدع رجب سيل نع كور
 ل قد سول ةبنلا غد وكب, منعوا تخيل ير اوتيتلمملا

 نا سأل هعس سلط تم يطع. وتل اهدبج وشي داجماثا
 0 عيانلا ةثالئمالد اسأل هين تولوا يال انداع

 ركل ابد جنك دؤبزتب اطهاوزش انالر وس لب ديلا نايل ناين كولا
 ادا زهرات دوما لجانه تاكو ماقيل كا !يزمإرمل 2

 كيا ىلالا نحيككر عع اهطعاهلا حاضت تك هلم هياتم 2 ةعاجا يوصي عضل ءماحجو

 يركب دانا تامر طلاس نيل #اب مجرإ بله يادوب اتاني
 0 ب دس ا
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 رت ناهن وانا علل جرس واط: عايز فوة ناجل هنعبجلو هتكردام:قبطو جنا مالحن يدب لم
 هلا ةهذيعمة كس ناهصايودامداداجيرت مهبط نيد لدا نم لعد دال هناك عرس

 ”نييهار ا ذل نزجها وداني ناككمملا بض |مولنسن نم نومك او اكتينالان اجلا نائف نايل
 ايل لا ةةرسب اكتإحتازافلص اهئ ن «ىال طل دهاطرب االزداراملاهبنا كلاب كيرجاو
 يدلل عمو نتصل ناظسلا عادت عزو نهيب ن يلو عاج ىهقس يل نع هت ور ظل نس نيتعانب
 0 يؤ للا مانا بلة بشلل ةح فالرجل هزاز املا طل كيال نبا
 ل نك حزب طعن يذاطلا دانت يزلادمل ىلع عب مل هربعتبد مخك بشل نهي يلو
 نكن كوالا ابلاناكاسج صن زادها وس يجلي باعازمناع
 ج0 6001 اسيد نعلم يرجي يعرج يزعل نزلا بح يرجع هادا دادي عع
 ين هنعاقور مزح عيل ظنفاذلمدا نب عيلاومنبل هنعايتود هيريعد وداي ريم نسب نيك طابا تالعثلا
 الف هنس دانددص ميري سن وكس يرارطلإ ربا لانه يرانا ن3 كور ىذررعكأا وعجل بعمر بخ
 يل سا ةةدو نزلو ندد يل ايل تميل لخدق بهز بلا نسجت وكتلل نكس الانس داي
 يما ةدإل لاح ينل ضع عير وكلا نمو نيورلازفلانمنااكس مر هنسد واسس درو ركل تك
 وسم 0-5 عفنس ةدخطا ونوم نرش سسأ كلذ اقوله هدد هعف وه ظتخخ ماب ثرح شيال

 رايتس: الامارات اطلازن نيالا يدي يفي لي سول عبو يالله
 يبتبدلا ثغر ىبشللو بنل ومهتئيلل جالا هن و تياطلا عير سلا اح املا اهزانؤر تفالدج
 عوج نسللو عع جناب معلا دبع عممدو لإ تيلهل هيئلرطلا ةيوعم بعسل مور

 يزارلا نمو لبيع ثهدجوم مؤ نم علال انالح نيد حب نيكو د [كطمر مهلا دبع دهع عمجرصب
 وسن ةطسني سودبعتري لهم جل سمو اماو ظفا لل انس نهد بهيوبإ هئداللا الرهن عدد
 ثيمات بله ةهززجترب ير الس ا مزن نم ةىل برت شهدح ىز ىلا شلح شار يلو هرطلا جلس ني نآس
 لير زا تايرهل نب طع نار جل دامي ينراللديعس نبناهةحر وداني النفل نب نيسفاو
 قرر ايل قتال ميلا هدا يجي ظناللؤ عوامل حا نيكي هنع ود متيلهر كتل نوعان
 يلع ىلا نير ىهثملا ىلإ دلل )هل نم ناك عاطل نسل الغ مي شي مران ندد بجرب 2م
 ةمالدا م ديلا مجري ناكام مسخره نات زيد انج هج اجل يشيد زج ةثالء افالم

 طيور ةنسداصم يوم الرادار اهب عمال _زراجلالعا عقتسازم دان تنزيه نمد
 هند, هلّأءإ »قير طلاب تيري قررا نيارملا يكل ة سم نبل ب, هيباءار ديلا ذل هيلع
 يوفر مان اه هدر نايرم يرجي وضم طر ج رهو تان ف نع يدي ثيداحال) نيبال عين نات

 كيرلا ناطر! ىلا: كد قشر نجلا دبعتنن البر ديعس نة هنعايدد نقلا ربع نيصد
 ترهل ريشي ضلي بميزان نصاب لقفل سفن ل نفلا يري يدرج الهلا وا حوكل باك
 كلب عك ير يهل سسلطي يوان يدوب سنار ىصسنب قرا نبهدلاد بع شو نقدا فل
 نكرم لا رجلان اثاث اك نجلا بعمر نايا ادد ني هل رعب ماش ئاالطسب

0 



 طاولة ونا جج خو: ما ةنس لل لاله هع 0000

 يرقي اماني هاودمنا ما ان خادوس امرا انلت ناكر
 ذاهب ىعاي وا الذ نجم وشل سجس هنن حرج نبع نع قرب .يراخلا مالس يب ليكتب لهحا

 عردل ذا خالدا عبر بلعم نالوا لج وايش

 مز يديم مدخلا, .عادب دهر ديد كوالا ةيوسسام دا بحي + يايا هبامليد

 زارا, شو طع جالا ةيس دالاس ا نس يدق داو وكيلا ا

 اقل. نيرلاو طايع يرعب تح يبرخدعس او, 8 ةنسهط ننس نول نيكل 5

 تس ةنيزلا عبير ؤي ثالثا ةدوبر ةزكم# تضبطو اذ بح نونا نعاكور جلوس
 يكب الاطر ناله ديول كي نامل اطلاق ضن ناتسراطلا :اطلوىاطلا باب هياثلثو ©

 22205 زكي وردت ظلإ بلا هذه دل اهزهنؤراتزمنعديش!لاقم ىلا
 50100000 ةجزعم نب عاصتبا جرب جم زك ال نضلإو ايلا «ةيجاجلم مزح نيوخأالب .

 لنيل نحسن ةمسقدي سوكر كامن ناك نفقا نيلاجلاباك رم

 مياس ةيؤهمذول 0 سجو فل الكم ةلمإلا طلخا

 00 عنب ىوبزفطلا الاععبا هلا عبط هدو! ار فذ ادت جنب 00

 وبهار نا هنس تاب تدل تن اكوأ نس هنم تحس نلن هابى ةاطملا نمي همه كراش ىفامأم

 0000 .ىاسس كرولا هيدتز باها بع ظنونإ ةزحاوىرع ةياومجو نيعنلا ةثسدددح

 هيجل ىغدلاهزطؤر جبل .اكلدوكسرداطلا تب يش مطل اىوباسنم مارق ةنسهتداو تاك نزع

 كرز وطلال نىك رع ى حية لو سنك غاذل اب سنع ذ لعبم + كتم ةيزوهج ول هينا

 ءاج مو مداد لدهن بع ا ام محل دج
 تراطسإل ملا ول بحت درب هنادبهدال ذو يدا هدا ةبديخولا ىؤوتلا هير

 سنبل نحس الب نوب عاد هيرب ناككرم وسال يفت ا

 لبد لان وداود هارد نو طم يح 5

 ماب العد جازم من ودب حجاب اوعي يا انه سيلا عك نمد الا كلذ
 .ج طا لالخ تيتمج عزو كاب تاعشدناج درت ماس ةرفلا بوصل
 .ةةلبس نلاديعنعإبورإ 25 "هي رصع عزل كرب مجرا ندا" نلرلا عتؤ تقر صمام نم

 مس لنك ارانب يالا ب رابتا هع 0
 00 ادار ةعإلا نى ةعلجازمم حزحكر رازعخنحرع ةلابوج ىناطال

 نشل نسوان اذ لاب ترد كا جامعا نبق! حرك لغأل ,ةباجادنع

 يرعب هدا للان باكايسلا ن0 موعار نحس اه ينازطلا نين اع

 ةرملض هه ّتخ ىداطعل لعب نب طعربموإ الالى ةيإ منو نزع سلجم قزيو هنعدا ومليت ىدالغبلا
 ةيىنبإلا يمل نجاة اصيل فراك زادي د كاس ناكف مح رطل غدا
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 لازم راو مهن عمتس مب قفل ٠توجر هنط قون يبرم النمنم زهدجاديحسد لفل سلا داير ب
 ةرالاو د داني نكس نحلل نباب نيرا ناجل زهري نب ديحمبب !اذزطلا نميز ملل عتب ةطعي لعب
 تن رنزوص بزل لبن هلل هاجر اهجدإو لضرب! ىردل/ 8 ينس ةكيرمواج يطع نيلع سف
 مس مل ينمو هنم ملول فن جر دالخب هتنيل (ئرجلا ير شل نمعلارب عنب ميكا بدع تنميل نم ةكع )نها وب
 دهاشلا ناخد اب )نغهلاوبا فلسا الخس السا هظفنف نمش مل نبل عنود ديبعيب سلو قي دشساام

 ةنيز قو هنبهدصؤ اني نام ىلا ا مانج ةهدحةل. ةيرانه نما زداهوه كش فخارائلاالاد هشفد

 ةلرطبتاراللا بحاصتنللاهزحلؤ سلول اذوب ءاطلاوتب نا وغلا ١ اراك رطلا بايدارخب عرس[

 وادا «يررحهعاجدم عاب نير نهدي ماثلاهاذ هدادع ناحل لاصن بيجىرجو) ةبشلاا 05

 بنام وكلام نبكي وجال اعني دل وطلادبحتع كوب هزم ير مطسإ ول نال هلع بدلا>

 لال ز بو نادل بديع ررصنمثب دعس انو عارب هر دفسن م هنعاكدد دعس يرا

 كو تارعشلالة لجو ز عملا نم هششم زا هنا هنسدؤ احلاص دن ناار >ناكؤن خب ديلا ةر نما
 ثي يري ,ليزبماوا) م ةنسالالر !١ هّنس .تدام هتفيالّدن هنعةعزدوبا ]لى ثه نماسلا حارااخ

 كور ووك نمن يلا رص تيرم ندد ناار عمنا دسك دهام بزل هاك

 و اكرم بعمس انتم افلا نع تمانلتل يار ن اكفنا ل نعد دال عاب داكك جر دارمي ريع نع

 المنير كل ماه يوجب كدع هردنيعسبىجداكعدا» مولاه لعلها
 كيلوا تا ملا نعتاعزمولل دربنا هنع يود ديبعت ضير لس ني سنع اكيي

 أ هنيح بكرا جفباولا هل للم: عؤجردل هيلع ههاطصمدا سر باع بي مشتلا نايل عتناو

 ايزي عماج دار ورم انهن يؤم ناحل بارس نزهه اهلا وإ رم نمو نفلخ هنسيكود بانج
 تمر ةياجرا نس لعب يقوي خيام رابغ رع نك ىضسوإ ضان لفل كر هنم عمم يوميا ابا نإ نعوريعر

 نا اظذاح ]نياكه )هانم نادخلاب : ور ظنا لل هلا نع نيس, ليز رج باو نزع ةيرط ص

 يلم للوازم غنا حنا جيم نارا أبقار

 عر املا يزورلا نار ن رتل نعاكرأجلا ءةيوار ناره ناوم نعنع ثنا شرح سلوكا

 فيرا وجل لع .لاع نامصاجتنكو عونا ةنسال2مؤ نيو زير جالا تكو نس عمدا اون مؤيقلكا
 ”انار به اؤونمل عج سصئز مراعي غضا تاروت

 لامر نبدرعسر مسبار بليك هنع يود ناذكا مهرإ برمج صتحل ار ىكينبناوع عندا بنعم

 ةزامبل هنعلا خجلا نأ اجالاب ياراضنإلان بهن سكك هنعيإ ىدرمواكو دصن اكو هنع تنبكسيتفل
 مم يود بالها كبعنيز زحلادب هم عا هنسةيخلاع ذو تامو ح١ عفت زحل عيب رس تدار تاك
 "قت اههتشن ا ةيزحي لضضلا نطل مكتبس ابها باكو ىدالا وجت. تاوع نب لجل يددللا تلخان
 0 زك”ولهن ديصلا نيرعنعرالنساب هير راحل ةينملا ذه ينلملا الطماطم يبو (ىضلاعو مهن جل

 ,هنفن هنا لمهن يطل اويعر الكرب عن برع نع ابل بنار مثلا يرجلعيطم هيلا
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 اكيد نمار عنو حلاله مد لبذل يزالاة«زد ىلإ عبد جكوإاد
 /ةيرافانوغبداكهنف ذدد رهو زال ن ]>> ٠مل نحب مجدل عملا بانا
 نير جانب لإ تحح ماحب نبا لاذ قاذلاببجو عبو نع ىدري اهنا نم يعل نضع نب لهنا بوبا
 كتل نه لا نيملاو ذحاوب ةليوتنلا لاو ةالمإلداطلا رتب سبطلا نب عصاو ثلا ناكل اممنهلتع
 اني يبو ةيرلا بكر مجال طرد ككساس بوصول نم تجزااذل ةيربؤ للجهد سط
 لال زيدا وسط كك ربط بل نا عاوسناماززس هنادي عين مركز يتناك
 نول ماكر ناجرجلن: ينطلا رن رييزمجوب انما ثرحرل هين رحل سقما جان جزع عل اذه
 "مافن طازج نر ناسا ياواظن كلل جوع وب هنع يمد سلا نابحنيرمتب احل نع
 يرش بج متشادإب هدإنازمح بمال داراظتاللمداربع يب [لرع تكوككتزاضلا

 ةعاجنعل كيدونوم ياك اعي نعام تكدر لسد مضار بأول باعك مار دن ىمنل اقل
 لهنا تاتا بأهل غبن ندي دوب شوج اثلاءاثلا نيدنلا بع يال ةلعد مبان
 الر نير عاش »م ثيل زبن اكهسطلا رع قالا بعنسا اركمل نوباش مطب ةياعراونبج ا عفن
 دجل نر هيوضفلانيزع يدلل نع تنك يوازن نزال نم هدب نينجا تع :زئواناك
 وكت هورس هنس خربان ظفر ير دل يدلل از تدلوجر سم اعراب هس ساظذااط كطلازدبحيل نا
 فيرد يزلا نإنغير ىلا اراب ز ب ص لجن سلو اهنا نيدؤنم تير ةيزحنب إلا اءادنع
 نك هخ نمل هنععوو بر ىضسن وبلا نع ىررىعلا مهر لس نيسفلو» رلازعج ناديك

 كرس لمادا وبما الاب عم هنو نانوزجنبدعر نسلط دوال باكبر
 اجا ناجحن ير مسئسطلازعجرل نوجا ةيزحنإودعاص نبى كينغ كور ةفللانيننامت هل هنيئلاومطلا
 دين مابه ىمسواو يزل تازلانؤبعانع ىرربىسطلا يزل كن نيب الكامن ب اكلز يلا
 ييلازجنل ن نجلا نعدورىبطلازعج: لعن هسا دعو ذر ير ركل نانا تغبير ىمالا معيب
 ونورا كلن عجلت ىناكالو بلا عربا هلا .٠ ندعي ديمو دير د هنع
 د6! سر دين اكو نينا زل عاب هانأ ل قدح | سس نكسر علاص نب ليحل قارا ةهزحنب نع نيتك
 مش لانا ئغد ل هاظذامل هدادبعر» يك انكم م عا ةنسابم اجؤ هنا خنيسطلا لل نوعا
 أدر جرحا انسب ميكا هللا دتد شي حنو اخ الرمز نك نحتفل نهد دججرؤم اننا بهل

 هلا نحلل ظنالطمد دبع كل كنعان ب تاس هنا وزعم ناتصتلا نلخارب هجن

 كافزطلرمر هزلا ننكر لا نركب ذر ةدرشلا نؤدإ كو ةطقنبا خس ةذيؤخلا ابل مخ ةموضتل طلاب
 ايلاربع لكنه هنننع ابل ةئكس هنبطبلاؤد بزل واج دعو بالا بازل زعلانع بزل ةنإيوير نبطلا
 تدان هيرنمني لعن نفل مولا تدان نجع يدرب ىسطل م وفس ن طعامللا بتنبلل دعس
 "اجيال نمرجز أيد ىلإلاى لئلا نسل نير محير نيالا ريع يشد عمموإ هنع كويل نإ نعرصم



 نول نط جدن د ىدبلاا ذاق ناتداجإلا لعينة ع يزلا رعب نللالاتياراملرانخرم عدمنا مذكاذ

 اضاجل:ايلمواببح نيزع نا نع تندعنم يراتشي نازحة مر ىلة والام ىحكرنقتاقم ىدروبللا
 قر دان ككيىصرا عجن للا 2 بتغ مالي و رالدا نايل يطير كدا
 يصل باحيز يكسب هنري تبيح بديزفعج ول وامير يحظر _ماشلاب مادا ةنزعماشلل ةيطم

 دم ا نجاتي عا ودندن
 ريب كارم ناحل مب تالا, اهاع هدا باك كنا ح ناو مهلا رو نيك
 الن مرعب نمو نججاتلا د ةبادهلا ازاي هراعأ جوس ىانيعانراهدقمءامهكك ا

 ءاط انعام ملين ىلا باكا و مراجل ىلا مايابأجراعماز ملل اسم ماكتطلاو
 يا تو ا باكو ا نمل نصا
 وقالب نبدي رصم اذن اخلإل ةلر هلو هع كفزجإ ياس ردع انهنالا) يانا نمراتبعلاو

 ةغيكإوعاج ع نينجا د راجل نين عام بيلو
 اكل بيم ىلا عيدي راس يربك تبرعت غانا حسابا ةرحللا مجرإ تييفعيم ددالعلا

 لقي قاد زمج ايلاف ماسلا هاني يري جككوإ د فز لا ايري زءاتلا هته يور عي
 الط بالفو ةقردادي<لاا:هيباكو تفس نوجا تكمرب وح سزجنخرل يجر منجد فرو

 قفننلا لعلب إرازجدلا هيل ةانكلا: هكا يجب ديغبش باكا مجتحن يملا لطجاس 0

 وع اة وكذوضنح آد هانا راو نعد مز هازل فم ةنيرعتملا بدال كم تركأ[[واذ هازهإإ يف

 كدؤاد هباجأ ننقل هكا نيكد ئه [انادازملانةددلا مداسملا لازيرانلا توطسبل هلة ؤدقرد
 1 ااا ا مال رن تنل تحت م

 تيد ملط مضت دالي ناو مال عمهتسا لول ىمبرا ةنسزج هند تناك هبا دا ىررع

 يراوغ رع هس لاس نم نقب عينات ناد ةارذلا حلل مذ دو تسبب ممفشبعو فزد علا لاو

 قالا اهيرجرتو داوي طونسا نار طالما عمو لا هنينفلا ير طار يرد لهن. هدلا بدع هيرهاط بطلا ب

 ازا عراظقنم يكلم ناجل هوحيجللا سمان لري لع قرضا ها نعد دع دج مخك عبر اضفلاطعم
 هل نيل هذولا زيدا ال وغ بهن اجلا ط جير صلال عزت دعوانا لوصأب
 "7 نار يركشارع ناليعر نلاوزنلا كك ندا حلل منهل يار نئطةرانلا نسشلا ا مسام اوهتنلو تيان
 جي سولت 0 تاىجاجن العير لعن يطب, ىتجداا ىلا نيو واش ا

 لابعد كو كرام عال يود هبلة قيتفدم ةياعتمإو نيش هس لرالارعب
 03 سو

 زل متاجر هلا ربع فضا ءورطلا نإب ورب ناو دجال تي يارب يلا بيرعتي دملعي نت
 ةرطسد باكل سني داو ادد زل رجل هيلملا نمتاعاصل يلا ريش نمل ةهوتلاو)
 إيناس نلرللاو ناسازجت عا جاوي يعد هناعومس عيكةراجالفي تكد كريه وثيدحوفيد
 اةاضسا حتوم متهاوإ وح ثوند علا ةتيوصو باعوا نؤئرطال امال نيباهإا دبه تاي
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 دد..يدوا للعب صب لعب عمير نسب ترج ءانلا زوجي طك النبل هانم نفلطلا ىداببنلا
 5 ًَ طاوس م” ولايزال هنلبعنب ليكن ما هدا لهو! هنعبيدرازنعم يهده يعني نسل

 تاو اوبال اة تس ههاواؤ الخس تداول علوم نعهتللا ىلاق مساع ةنس قدوس راويلا

 مثلا 18 مثفلان ماه ضتلذإ ماه كو ةدابعتلا عود نيود نزلا ةطسنيرنم نال م)نفلاواد

 ةئباضلا لو ناطنلزعافلا وحين ني رج كو)او فود .مرهو هيرطب هنع تتكم احلا نبال ذ قلن
 اير ف الدنا ردع دعب هلكوإ هسيدنئنانيسدل ايديك طابا دس
 هنغور يكسحلا يرعب خزن ارهاب ناوهالاب عمم ىارعللةلج هل يانا قار طلا نسل مجرإانب
 نك يزل اهلا نضع خلاب تارهلاو محرما نادبع نب كيعس نبل يزل وبا واضيايوضل لركوب

 فنيل وادم انا هاير طب هنم عم دن كدر ىونسلا كول هنع يهد هاري يلازم ليتر ىلا
 | 0 ادا الاد تاتفلارحإ ناو برزان نير لل زمانملا هن نعا

 275-5 ةنعاهد ميزهم .تاينلاه نبى جدداوىسؤملا بيج مدر يرصيلا رش نطعازه عال عم هنع

 يبل ول نب ىوعزعيررب فيلل قار جلادب نب مهران جحا ةعاج رطل بونإ تيرهش تبن اهل تفاولاد
 خرزه 5 لانك ذحيلا ءادلوتلمبلا هطاوغ ىزعطلانيرطلا بم ننيلنب نابلس هت عيدد 0

 ْط ماابي رازح بلال يرط هلال: هور عال زالوا ىلا نديجكىلإ يوزقخل بنما ةزج ىلا اهزعا ١

 | يزين ورب رسام ةيركدرةرهتيسلاو مهلانهبوتخاو يزجإعلا 4اتضاعل نيالا
 زينل حل ابرج كي! هراعملا ليم رن لمع يلا نمل لخسب تيددل عمن تنس عاشلا هن رملي جراع

 لنا سب هرب حاصلا ايل دابعن لص يلج دل اس تيزدللا النا من نيا ماتا
 قرط ا ب تامارم كلا هنعو ليعيد ىامدؤ تارظحايساداند رولا كابر يعم ءانك

 مظعِلِد عز داهحتااولر ناسا زعم بتلف للَتم ةنآعد بحاصلاغطد س١ مهنس ناصري

 وهناك هطخمالا» ةزحلا ايلول للان يكرم نارك منج نهال جيوسوجاتك 0
 ةالانييزارا كاطع: ني نير هاد عرسك حط فب هلو كطالب ىذاررد

 رؤيا اعز ىزالا اور, نبههادب عجبني كم ده ع 0

 يقانادلدذ هراصنالا مأوى م افلاتسع اننا هو ناسر طلة تلازم داعم ء!راهزج ةدحرإلا ءادلاو

 ادام رك كلل عرج زاراسملا ةبنهاون [ييطلود بزمرلا لا ئح ام. :جويراعاجها نالاموت

 |اجمل ةنييع ن. ناهس نعاكور يرطلا عنب [2ل نا ىربووا مهدئ انيطم

 انج يداك نزاع بلتضلاو نبع نلت كوري نبل كس يزل جرل ننهي هد ةذععضب

 امال نا يطا نم ةعاججو يل! )بس لال هني حسه م ك[جلااتها عزل ءاشلاو تاتا نع
 ل تيىزالااهأد هأبكوريو نر طامملا هتوجحلا ةشلاواب ايرطمالا هييرطلل ر حار تبل سانا هنعشكو

 يل ماطر دي فها ا نأ ص ام لفن نم ظنا لا نفنلا نيرهعر دمحل ءال ها ىبإ نثر ح ةبضلا ةه جرم

 خر يلم دبع وتم نيؤنلا هل وع. شهى بدشنلا دادنعب جلسلا سف يديكي عجم نا
 يل

طهور وعلل دبع مهلا د حلصلاو يشم ببس ماثلل هيبرط نيرا هداك الكنب
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 وا نيجي نمنع نجيراودمقد عابطلات انا كوني ل نحبه يجف عيبلا تفل نيكل كرب

 ين سيسي عشو ارز فلا» حابطلانب يعن تتسوب نيون عوتترإا ور م اك هتس تاره داهر تاكو

 نيب دهتمزحل هنع يور ىدعنب نع دمعد نيارعرلا رعت شيد كيز» ل نباو شن ايعنب كس ياكل ذو
 ٍ الب باهرا عورعاصتب لهب ىجكو ززمللاد لو بعلو هجلا نبدي نعدلا دبحر للا: بككاد

 ياهْؤمشالا هدم سول :لاوقتإملا راطإإ كى ابطلا م وما, نس قيس امد ظحا كيل قارو بح
 ذيل قر للحجاب بعلو مبا يوت ةيقوداجلا هانا ةزهم تول

 يونس ثداااربعن هدلا ةبه مت همت ةرئااعب ءادعا هتففلاع ةبزلا زها نمر

 حدا ا طال طفح لانكم ابار فار ضابطا هش ضخ هنعرحز
 غن رحدال جاما مجارطلا ميرطلا نبمهار عاهل نع نشير تشر هنزل 4 هبننلا

 "او ناولس للاب زمعمو هدا بعت 00 نب مهراددين ١ ب داهج ديعس نب, ثدراولا

 ل ار صعصذ راهب ل يعانب ديدن ع يورمعا تل
 ,ثيدجم الا كرف نازفاؤ نعل ةردصحل هنلعاكزمد نإ تملا ذ الدغبو يرلادهنعإ 5 ماحإلان

 21: ةيدمهم ةورطلل بنما ةحزلااهزلؤرالاىغ الدقم وتلا .ياواملا اطل نيا

 زيا عل موق عضومانجر نارا طلا ا نوشءىأنمعنإل بوطتعسور تاراطلا

 5-5 تيراسج مم اثدارجدبب ملدا هيلعائ جاز وح يزل تنهوش مانا جاز سبق مول ةيرطةرب *

 و مهاد عنعكمر ١ دال 1 .ةددعن اك نزطلاة نوجا سا الولا ندزالا ةابرطلل بوشلا هلو

 04ه عجلان حا تهاقلا )هكر دالعضي نعد نا« رطلادجلابمهرجهنباىباشلالما هنعيوب
 5 و غازيا بادئ تبديل ار ص حا سهو ط بحلة ملل ده بانك وع ميلاني مدداودش

 دعب لارطلا براعم نامل ةزه اكيد قالطسلاىادإى نب مدا نها ١ ييارطلا ديمي عله

 اربع عد يارا برهوم بجودإ يلهم يبروعلا بعت: هم هنا

 يعبي محدمالإلا برابط نا فيعود قطا ة حول ديلا نب ىهرإ نع كيري اع

 1 الانبا ماس ةنسن هدب صم نم ا هضم رسم نونا 255 ماخوإل مالا

 تال نإط نيلاوزا د صم. بهل جة بحاصء معانا خا طلإ جل رمطم نب بوبا نب ليز

 ِت عجوناعملا يربدالمعب) ترب قمع رع اناورب تبا ضل نع سحر و ئزججلل نابع نك ىظا:ءلل لذى خول
 اهكالم سدد عداد نامل يرع تعا نبع نيرمحار) نعام لا |ن اهرخسمعنيللا

 0 امنوا توق ناكر انمصاب هَنامْيو نيس هتس ةنمبل كز ننال تابوكومر طب نكرلاهو نيس هس دلر

 ل ١ نهلا تليد يصل ة بشل نار طا رمد طغستم نار اطل لل ينير وو نيني امو نيكس ةنس.نأبربمأ

 ع ولأ ويطل يرانجتعلا دعس ع نيد ديس لاهو يانا دلال سيرا دعسولا| وتم اصياؤإل

 نلانوعه بتم وزو نعمان نارا د غب مه مهن نجلا ب عنسللوإ ايلا بح. عولخلا ريت

 ياسو كانبعت نيس رينج منعا ماسلا يطلع هدنار ماسلا ةيطرمرسلو لالا زهزملا رم رج
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 نئاعز دان نيسملادب عيزنشلل نب يرعدد ابل يزاول سدزبكب لبعد ماعد لس نداجج
 ةعزاسسلنعاندك نالجلانب كلير عرب متخل ماطسنب ماهو ايه بالعمل مهرب
 و هير تح مزعيوفلا:الدإ تبدعن ثرط كول درإبإا ركن نطو ىدالل بهدا دبع

 بكر ذر ثيرال تكب ثدحلاب ديرما ة وريم كك دلع 11 5
 نرحل هبلنع كوت فالكل دوادزتل عنض» «ةيريعم نبى كادر هنيوهر ىدنساوةزعللا ماهو
 لضاطدو جراحي تىجل وف بن لل قا: والاد ثرح كرهلامجهككرمتف جياد ناكو منغ

 ”امسدرمفانفسلاة : هر هرعا هاك لد نامكوس ايتها باكةعنصورن عمك وو دتفيرعمن ىو

 ٌْ افرشة يمرعتر قسم ؛ةدبرا هضمجإتم'٠ اكو رالا نسللول!ا لإ: لوتس نيل
 دعت ناولس هقرس ندي اب هبكواجج.إ نبزيزعنانبعة فرس ورعد كزعينبا# بهتكور لات
 أ لدتا كولا قدي لئلا ش تيد كترريفنيدوا دهر انهلال2م نتج لادها) ان مص نشد ءابانأد
 ا ب .اعمربجزم ههنا ل لابو نبا هوتس هنس ليا داججزم نضمن هع موب هارد
 نري نم نوح اخ هدا نعؤجلا وم نيللجرع هسل نعىرد دار لها نءىاطلا الصب
 1 /:ى نجد نموا لكن نب , نهرب )عه نيهان يري نير جصتحير لاو نا داّسنب مهنا ندماكماو

 ْ نايا لعتب دبر بحر عسل لاو مس م إو ذنس نجزحلالا عيببو سواق نع شيال ناك
 بن )هاربر هيلع هه١)بمؤلا لعرب ونممالا عيزام نارك مجول ىإطلارربوصعلا نب نناعزب
 را ادلة ذك درزي ونايف ١ تيد نإ > د رش ناكدناذ

 نار هلابك نما يعرب شل قزصالا و هنديعنب نيس يل ننزينب مساهواهمرلا إن بليز د طيجولا بواب

 ينزل تلال سرد عراك داعب عدم داعى وحان بعد زن برج
 )لاب تاهداإ/ عفتس ا قس نلعزهوواهورصعتْت ناوي ليا حلا زعانف لا ترب ليم

 اد يرعب دعنا ى كيرلا عياورطلا ماحتب يرعدالاا نعد برجر ةيوحمهزحا هيعاسجو نع

 5 00 ا يبدبإلاة الخ د
 0 اع ىبإ هندأ لب اعييإو ةَييعْباىةدان ىلإ نبإدمشسب نب مي ادع قورب تالا

 001 و ال هك جشم زارع

 عنها ىطلابز تدار, ثبزهلا بيير قاب نان بوهردحل] ةيدعلا ددسن ل: نيدالعإ
 يعير ةصعملا ثيروحدتلاو ةورجر فكم سرح 2 هل نا" يح نسم مناك هيلعديدا لص

 ةذادصاركبي عهزع ىلإ مقار نب غقاردها ىاطلاو قيجنب خف ,١ نشلواداهرجا هر ةسداتلا شم

 ةائانسوددم مستل را للا هيلا ة مليان جذي نشس دو ةنيكلانيبأم معق يلا

 0 : هكطلا ابلاوىاطلا بإب .نداعلا مي ناكر ملي هاج اصل ناكةنالاَدي كنتم هاساماذا ©

 ا ةرحيلاابللو ةلمإلا
 ل ببرج عطمللاب هلا حدين بلو نللان لأ هدعتورجر انكم هناا عمون يزغازحا

 نبدي وارجتالاا حرار تمسي نب دهحدن جل! هن عجور معد كيرث دال نب نعرلا ببعد ديدساني



 لورا هليعادكرمد حر زال هناك الرا نعت بزحاطر اللا تهوس قلق ن اكوارادهمنم

 قر دحمان عونا وار زخي ودا هيأ م هنس نيحيلم .اصواهزحادوكوحا موسي ناكورثب ادد هيل نم,
 رسل كاطادراتس محبس لراس هيام عيال علطمم ةلهاذ مو نيرطلا 3 هب

 لطمرس ايزي نر ةلاحلل تاكل رطل هدأ ووصل لض مرسال اجت كنف
 ب ترشد ل عضم نيبةيإ دال ذرات ناهطسابايهتإ د هل تلا هلاد ةيرثمد لا هنو صبو ةعضتؤ

 اهدار نما ليع سارت هسالامالؤ كلل فاذا 9و ادد نبابهرا كن اكوا ىيضحة ل تننملا

 تروج غالى شالب ىلنإ بيجيب مادو! اماوب»عةتإ )قوت امو نيتس هنسةخئآابدواد

 را طاطن كل بوك يع بور عنطماكو بسير تانج دابرتيناكب

 د يا مباح او ملل هيد ةيزخلدا 1 ىلاجت عمال ريمان لإ عس هنن ارح صم ناكؤهلاجاث

 ضر نم ك]يردرعرهيل+ نجل شاك عشرا زحل
 نمو رطل عرمرعناا0 اثنا عو م دال نش اج_ دان عفو هير !رثس لع فمر ةويصنعلا) اجامآدع
 ازاي لاجل نا هز م. نوران الاب نهيرتط يظن دهم نعدبب جونفلاوكو

 رافت علا تلزألا جرا كا هلزلا هز. نصلناككيوعديل رك ساد مالنا كومنت
 انايواعيسؤوم هأنخم يو لاح يلق وأمم: « نقم ب ىرالن تنس ناثوالاساءقيللب

 01 . قيام هنااا أف ىف نيرعسا كنا وعز س املا ىزهلل تلف اذ نوعا نبني عارم د لفت

 عارم هتموت ازرار دان همار ىككرارمعناكرللنا تدمر , الزل تاكا سمار متنا

 او ننس اللا هرانأ بأ عدب ل تار! هادي بهن نسل نكد ةباسد مر تنعنعلد

 امثل نعبر مخ 0 0 ا ١ ةنس وال داجذ

 كا دمى ادال ١3د: ان اكل نكو قزح اورد اكل عمانام ىلطلا بحار لتعم

 فواىاطلا علال[ هةجحأم ىؤرت بيلا: حالات لال ايلظفنمنلاب هتدلادو
 يدرنيوعد لانى 8: ةن ثنين لعهنهورب نيارلا نعئدد ةزيوكأب اماذ ناكها يرد
 انكر نوفي نحن ىك تاكد» قادم كك الهتسن امد قفا تسابرؤح تافلادع تاعؤمللا

 نانا يركب لارا وتزيين هنارط لما ياو ال نجلارب حن بدرع متلانلاجعيب
 كارا .ا10يرلاو ىلا روع من اكقدع ثلا ناجي زاحبال:ات أ ءانكتمدانجل
 عي جرهب نالضعلا لت تنه) اداسلري داكتلا لفل زس عمراني ناقل نعبد هناألا

 لوا ب أور كرع مابرم عتيل سقعاص تالق اص كادلاهلابغؤومدزينل ب هيمزعيدح

 يملا هدننودازمل بالذ ماكر ثمر بو للام ايلا مالا ع منيدجلتب
 اه باز ناب نرحل ظنا يوضاظح كرا وص سلاف كري تارا
 00 لامه د عيت اناا دال نتي نمد الدب ثرمياو باكو دلع ميال

 اطال اردالج ميس طش دج تنسب نعال وربنا هع ل
 مع تود باك نص ىهودان جز نصل لها نمي ملا ىلاعلا 195 نر الس نر موون رظ رورلح حايل
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 طرا مزحير لعد رجب لو ععردلا نيل نور ثياب لهل ناكل تيارا
 يفكر هنعابرد يرداةفلار مت هدا دهر يفرز اهلل عنيد عس نارعلاب عمو نينا سا لل نم ميزيعم

 امل الرتب اطل ىب اش يال مز فدو( /0ةنس نام رشي تابوهتتورسان لمن ونلادبعم 0
 :(مرماخيز فاليري طل ]إ ةنلا نه تلاحم انوا نعى شنق ةليوفلا نيزك
 أفرد زيلع بدك ىاعن مدلانبعتا راهو ناخزم غزل لئنكس ترج لى هبيع ههاليصمنا كوس اهرضاح
 ارؤلاطلا)س ينجح بشلل نهج ىهنطو تنل ىيزن نمزكثرحرنب ةياا للامة ىلجا جنات
 ناويدنمزب نحلادب عرج نارا هاري طل لس نوحي هنعبيور نسم: مجرور أسد هنلادبعترع
 :يالل لرب عر دولا عبور ماعد ع عيري ويلا طلال ب هدادبع عبله ماع جس نيرجغتبك
 يعد مما علا د كربلا نإ هنعابدد طعن عىرر وياهلا بكب لع نب زنتتلا بع: هاد عا جوناد
 ربنا نيؤس نع درب ؤبطلا هر دبعن جس. ياوحتبةلادبع رهن نع كدي ؤياطلادبس

 يلا ايل نكمناملاراطلاّشن نال ضيا نياطلا اهلل سمد ئاكلاطلا هييعمنيديزي نب نسلم ©
 انوار قندانات را مكرم 2اس ن لب عد ناكيالا ل هيسنلاا نم نول اهزتذواتي كير ناب
 ايا رنمل نيرئالل ةيشلاو وبما مايلا ةزكو ةهزلاةياعز ريو هيدر نع ناددادو قوسدرنس
 "نبل لاش كك نك نا هككؤ بال ايل نا سازجم ل هنع يسد كل )هاو تين ارخلا نع يوري ول لها نم
 ؟ئكولاباعاءم يكدزاب ل ويرسل هىثؤ ةعلا مدان 9طلعتم لد اماجالذ نا
 يقره ند دنع دوره نون كررب كسلا جرا حو ل هيووإبي لا اوعمم خبال
 يرد مان لاملاد>واىزطساإزنلمن ايزل لال جلا ىميي عملاطس هلا لس لال ةزيره يل نعببسل
 ًللرلهن ناس نربكر ثوان جلا ناررم دل يرض ال اك هني يعول ديلا سين هطن رهان +
 يزل ناوي نيوحى جر دالند وإذ نكيطلا وتحب ريلو وراه ترا ناكيطلا نها بيان
 سلوا نكي ةرسنع تكلا رمل )لا لع نتنموي بوسي ول هنعىود قياطلا لسن ىيينع
 نهناربعتب مجرإ ىلا ردا نب سنا. ثهرحر اجا > ارؤب مدت نايا زدنلا جلا غبت

 باطلا جلا كا جم كلعاهواله يروم ةنس ينعي هع اىدانجلا بظل كيوبإ 5 يزارلا ه
 . رايز نودي ميجا ىلإ ةبتلا عا تنعم نش اب ةلعؤتلا يلعن: رن ملا هطلاؤن
 ةناطخر بجبن يحز اس ن نال كت, كيز نيبزحزب يحض نب ابس نب نال تبهر ن فعن
 /انوارهدهز هه ؤ جو در هدفت حل طرا هداني م محو عزم ب ماس نودشنخا نيلاصنج
 مة! بردد نمو جلاب الخش نوكأ نايل ربإ هتيكو طب ضني دول دامو علكرلالطهإ خس احلم دوس

 بح يزن رز .هدت جلو ةداعلا عر رام دزه كان راجل: مولا
 ,كدحلا ةماللا كآةجرتس قحتنا جد ةننحيل لإ فقتي او هنو لعيد جويل هدا ناكل ةما
 امل علوا بالنس كاذدجتهتخ اهلل كري بلاط وكلا ىلا ناىلس بادن اثملاب تت
 اهني وفاه زاد مدة هلا تاكل ةيلنغر هدا يللي كازا زم تكا ع بمب
 قرنا نإ ماموب نطص نجاته هن اجل هر ال ععضيهنلو ةيراإل» نسب ةيكإف هييعؤخل اكول ةهغب
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 اني تلا لذ تام معمر منابكنم ىلا ناهفاطواتلاطلا ىديسلا هدا بعيساو اى ع هماو نيا فهدا

 0 فكل لدتا امر ذل الاوت يدنماشلا نيرمين خرجا نحلادبهبا كاك
 يا مانو افلا بنل ةيقيرللد ناعم هاه اْنطوذماطلا هنندلا قه
 ياس سلا كدب دال عاام لدتا داصلا يمن اكن اه صاله نم

 اين اكراجلمنلاىكنينعهعيرر موت وناهاد أكد امه و نوشملا ناربختب نا

 8 ساي رووا مب ثاداطلا نيا لإو نعل رعب تابو .د ميغ همر نيلعر ماهل

 تناول يسال راند ناولطن ٍباهز ابعت لتنزيل لإ دبا سارهو نادال ةبشلا هنزل
 هس سس

 0 نياع :هالخب :ناذورلا داوعلارح نيس رهاطإل ةيضلانذه ارا اهزمأ ' ىرةلملل اطل تش يرعاطلا

 رويل نكرداطلا ميل انيورهاط الن زربكةعاجج يرهاطلاميرللهل اد قرا اجلب ةلجدلع
 داب ليكتب هسدا نعنع ورب ناجرت لعساةمماو ىف «روباسنيلا رهاطلا نسب له و رمعوبا هللا

 كرما هنعيرد نات يورعيإنعيور ىهاطلا ىد ادب هاطنب لجرلا مالو ,ئارلل بيغ
 نسا هنعاكور عاق نضلل نبا هن عمر قهاطلا باهولا عنب لعد ىراوهالر ودعت

 ثيسنلعي دابر ههلادبع بلكت بندا ,بعصم ني مها "نبع ن نيس لهن لمن نعد جنوإر

 0 وكسملاههلاب ديعنرب دمي دع اصب ىكي يزحلا تلا نمسكيب ىيماطلا

 وريد شلالعنب ماتهنعايوريرهاطل اهدا بع للعم سم سنس اىنبؤت امنت ناكيراسفلان

 كابس دن ايطصتا مجروح نيابعت طعما لجل دب
 زوال يارا نزعجعنب ليجل, وك نلعب ري رجل نع كدي يهاطلا بعصمز تيفي دانا
 قرا !١ ةنسل اوشن تاما ههرنعو يس يت ن إى ضأحلزواط دنع ىدبب يرها لان زعلان عن ديلا هولا مزح
 جاع ىشسوب ىرداطلا مولا هانم اجر نيهأّس نيونحإلن عشورب يواطلا )سمسا نبل تبني لم

 يشيب قتافلنع نادر يرتشلا لإ ةفلسارادست روحت جالو ِي يطلبوا نبدحرلادبعنب

 دمهم تحيعلاوفد دنع في يول لوا تير نسل هاب جاوا جالا داب تملا
 هقالضيعن كريب يلالاز ربل دان م يماطلا نيس برها طنب هدلا بن ريع بطلاب نيسلل
 اياك هند عرما ناك باول لحك يرش دمع

 تاما! نما موب نع بكتير ار لاةىلظ نا سر دالدعسواا لاذ ةوحابلعو عرجو طار مكتودالا

 اياليديتانم» 15, ةنستامدنما عمم هناك اس ماع هع نذر ميل د! جاه بلارجتوبااهتي
 بعصمز نيش رهان مدل عرب هاطن نيش هاطن ملابس بيعربان هيدا ليمع ليعسمولا

 3 انيس, نمعإلا ب عن نمل بع مس نإطسوجر اد اهلص اذ ناكترمإ هه نعوواطلاذد

 لف اوىرعزا علا مال لاربع رفا مهوكد اد اعمل دباديب لات هنعيي ورب دل نر عماجدنع
 يل ىريبا سلول ةلطببعم بينو ونا ةنسؤ تا عمر يعتاناجل» بالرعب دلوع

364 



0 

 ظ راق باطن بعرس ابا 1كم هيل تسلا هناك بطين لعدن نيياطلا)نهادبعزب

 | رن ركن ميلا دس هيل بلندن عاما كيال بتنزيل يطا

 ظ 0 مويوزتخلالد م00 نامي شا هدلظنل ل يغتسل ابق نعد

 1521 ىزدددرانبب ناب اتلاطنزلا زان ه>وتلاداقلا عدس مل تيكبر اهدي دغر داما طلاب

 اوس ووسام

 يارب عوتدرره ندير عس داب نكس نيتها طارئ رن جوشتيواو نيمواسم تذل رح اهيا غل نمف عاج

 ينهار تمار نسلط حلسمر دنع يدر جالب كوول بن صلاوةنيعتإ ايو
 اينو ياام اب عيادن ره مهر نيرو سهاصنب ل عنب ىو يزعل شفا واد لمولا لسبع ابراذ

 الون ز انزل عنه كر اضن درفت البق رولا برقي ةرهتسن عساني مرشحة نس
 نبووح بوكو كتمت أ هلا عيز أد تلف يعجن عي يزف اند كبر كيس ا.ديابا تلتف

 زق ديلطبعنب درج ةنيعر رايس اكد بادارتب كيال طل)معأان نب نعابازنكر مهر
 سدح معو راما تان دمع ناجحا احدنا يزعل تارا اوال دا عود

 ا يونج نب لص كن ارج تراي ضتس اهل تاعد مم ماتس ل واؤ كانو تديعؤحش ركاب ناخ
 راني وعمتي علب عكمم بف نىغلاعرشج ميد ديز نداص كالا نع يدب

 الإ: بطر وردلاىابعم مثالا كار اكن ةعيم ونجا عراب نحل هنعيجددزرابعنب
 ادم ياك هس ثاعو ثيل لب مطاع هتسإر : مثال ةو هنن ناكيح اللا ةعيتدالةد

 هاير نان جتجمالاذم رلطمتب قف رهو دن ايوند شا عنيف نانياط يف نيف نائلالجإل
 ةكندل اون نيجكل يلوا يصل بالنصف ندلخابا عمسواتفلاطلا داب سابعلا نب دابعمزسمل

 نبع جا اناا وهو نيدداننوللا نس ةعاج زال ناجي ريجوذا رفا نسلط, لمغيزعج يد ايخبلا

 ”امرهل نما بعد جلا وباءاظخاطل سن نيعاربإ هنعاكود هيرب نب نس رو دابعت كك زها دايع

 البا ؛ هلفنلل سانا لإ نصل ني ليكن ليل اللاحم هيليوم الو ضنالا عبرا ةنس نتن

 ميشا دي بما. حا لاول ىنئاهاطلا سابا دليل انيق ولم ابدع
 ريحني هد. ار ناكها هز يرق نازل فز ءاككلابد عن
 الق زلاولظ لاذ ناو مرعنيو «؟درهشلا جل صلاب تدرعل ايزل نللاطلا نابع ]يعمم اواو هو ةثلو
 يشل ليلك تعدد اك شدحد يالا ادخلو ني ايصال وم ثداحإل عمر لل نخاننفتسأد

 . از «بااظنالطيعر نب نابل دسم أ يزال. لاذ الم الد ىولعلا]ىما نب رحماك لوانلح

 .نيلل تكد ولابلا نيه يوما ذل با لاما تعمانذ اللف يوجم نإ ير نصاكمإ دا

 | .ايرثهي هن ةنس دان بحل ملا ديو ةتساوعم:دآصيإ تدل قود نو مالدلل ةا ةداطبع
 دعم قيل دشلا لص اش ناكتملا نه نهب نالها تسي بعا دجال جامو 205

 ال اوال ريلي ومطدماكا بكاس سود اغاتي يانفاعلادعيإ: جوبا كلا



 بلا

 نايم تزقايإ ماهل نعددوب مالها وش جلاطلا تب ذنب نسفلا ينور ىلع نسما نيؤحانلا نبو

 سل تيو ةياهلاد داياع هنس دهرحتني تاما مج هدف وملا مجلادبعو نصلإلابراجهنعأش يوب

 ميلا ككل نذل نصي ها هنع يرد سإرلا يور نمل نم هلصا يرعب اطل كلملانإ

 تيلطلا ةيودوس تبدل نيك يفرم نعلن, بوضع ىدغمل اعرب هنعاكدد شيز هيو

 يل نارتو ف لطم بولا نب دههر ناويسمتفلا وب هنهركربوخا لع ترض نع كورت قصي ها

 ناو تعم تاحإا ناد تالا نزلو هنعا وود ليوس نب دار. نع اكورب هللا ه0 تيجاطل عنب

 0 ثاني عرالطل ةبنما ذه كانا اهزلنؤر تناول هرج للملا اطلاق ى ذاطلا لوجتوه لوب
 يجن مم نعايمر نا صا) نس نس بدول يذاطلا هملاب عتبي طع نب هددا نبع هكونإ امس ناهمصأىز

 ٠ ايما اطار «ق(راطاا ظنا هيددمنيرم نيني كولا هنعايوراهرج نإ عب لجعن مهلا وببع

 ندهاف لؤغير فوجدنا عاراجج يرن نميز وهو باراطلا بنما ره ةرحرلا بلا هزمل خو ننال
 ان كرم هنضهاولانمساتلاب اطول :/املخ نا همت داع براز عمم زطخملا# هناا

 ا وا هلع نكس نيا راطلا يركبلا هلا و يعن مه
 يس قواد نيس نب عزم نب هلا بع ثرظط نبدهحنب هدا دعم نع يدد ين الاارغم ا

 "نيتي عيوب بلاراطيبزو ىكس داك لها نم يلا راطلا يداكببلا بوقعي نب نيلاج ىباورا؛ ع

 9 يول لانا نا نيك ىنلإلا هرج ذل طلاب يونس اشلا حيف نادم

 لات دارج ىو تساي مدنيا نا كم لالالا هزلؤر نزلا

 سليل! جلاله نيلهتنب مهرب نكاد ا.زم كاره تدضحا ذا وس لذ تزل فدو تادقإلا رج ربا
 يدل كريز نلعنب تب نغير قلاب اس حافلصاخج ناكةرزلا ثه)هل نعود يساطلا
 0 نامل نو طاجيرطاطلا : تماهو ون / عة نسخ هندالو تاك قمسي ثيداحا هنع تتبكيررلا

 يلازم نجلا بالا سياكل مم. نط نس ددرممبلاجدو !لا اهزخنؤ دنا امم« ئئحبؤرملا
 د نايل ةانكه دلل ذ لزي ظذالإ قسما, نول نب دوعسعنب نسلط عايل نبحاصتعم كانك
 نساطلال هتاخد ىلا ىورماطلا كالتي لس ىسلاركاعس نياك رطلا بوبا نب

 طارخن تارت مع نانا هنعىددطملان ليزيد ل نب نايل كلامنعدور يس داهلا## ,

 اوما ةنس ةزاوم ناكو كيل مورنعهنس تمام :نلل مام ةعاجيمحنجلنإ يعي ىلا ععب نك
 امهر عن-بغني ناكل نبع هلله كل نا البح هال كالا دبألا
 ْن يا هاكردا هعزد كالظبمننارلعا هنعاور ةسانع كوب ىرطلطلا مهرث نب ناورمهنب

 ماله نيىهر ديس ةَبْدَد ذسولا] عساني ىبرصدنع ادد طع نعاكورب ىرطا طلازه يلا عقأب

 0 و /ل زم عل جو هيلا بتنملا هرجازعج مال ةنسملا رص دولا املا هش واااو ىبلاطلا
 نيب تيتببو مريب طلا) هس ناضل يايا: ركمببر بلاط للم انتالوإطلا مابي
 هيوم لبر نع نسما و ناو نييمشاهل تمد نا ساهل تيلالَنْد تيلاطلا تم هل لاي داعب
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 *ترتض 3 كال مالا زج يزل ىلع 60 الكبر ضد الو رهند نضال كما
 , ةناعة وزب دس نو هو قرارها يكب ليعند ضمة مزح انين عالج جس ني دوس نب شيل نظيره
 درا نيزامنب ورع ماشا نب ةدض ذلة ىفوزجي نمل نب نا دددام لشد نب دهس تعال

 لولا نراعيهو هغلط تب دطسأو هبطإلا و نيك تب لعن بعصر هياككن ليش نيعرهو اداوتكأنإ
 رقلط تن نأمل ازد ككتاب /٠نج دلل و ارنل هن كلل ام مزج كدي هنض لعام رو
 ةقين ناخد إو نمي ىفتلاتلانن نيج لالالا ماك تفاخر ورع واننا ته
 لا نؤمن دعس نفع ةءزع يؤ همر ناش يي خاالا])ةمدمال فوربالف اناث يد
 بل ىيز نب وسن قيزع ينيكني بهن مط نب مارحن عمران حارب قهزر ىق وحل رعت هلع
 ءاظح ايرعمر فرش ةيكاإو سلا ةىبرئهننعنب راسب سكود عانقع نإ نان طل نووسان»
 طه ىلا ربراكك كروز ممل نم ةنضن بيكو يح مس نيواعد:عيود باقل قل ةفوعم
 ب. راب عازم هزي طوعبايرصلا يوحد! تونا و دلل هنضنر نيك ةسيعني لمنزل
 ون بوتمزنل ةعلاضم نب تلاد دوسزب ثلإن يدون نرد حن يؤ نح تر ثكت يعتز ة ضن مارح
 يل اسرار امج ىزاايهدوكتبو تزلزل يلو هيجل ادا مجرما ايلا ىدانلا باب
 امش براتب فرعي رقاد وحسالاو نغير من كلا زر نعم ننام نيل منسم
 دا او,ةليوتلل ايو جلا اطملازغ: خيار الحل تيلاثوراطلا بلا: 2مل اطللا ثهرح هلا وزرجل
 ةوحاف ة طولا ابادة طلاخ. قيال قام, تلو رز انما اطلاابلا ةيهف ا ةشها ه :ك؟دلإل ا هفطق بو نضكيط حرموا ناب يدها هر اإل ةبنلا نم هنزل وللذم الازفو تالا
 يجو يالا تزوير تالا زا اندر ارزب: ارك طرق ىو نعياطلا) ةيضللا نه تالا هزحا
 0010 3قانرلززبج يوت هنع فيد مسد نجلا ليعبر بزي نع ثزخالا بوم الا

 ياورد لإ نسل نم نزال هزهلؤ نهال ينل اهل طا طالز2:نيوحاطلا )هاهم الك ه
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 زارع خت نب نحل عن دا نع يدر ديولطلل ندلوإ جاف نب بوعي ةبتللا هر وهشللاو
 مرير هوان س نرش: ءايوس نان لا دبغو مشا نب ى عرج هجم دبعماينالازجج
 نيل مراعي روجر ألا تنزع تكة زعبل تعم نادال ةرةعل هنااا انغلإو ىدعبخد
 يي! ةالاه ناجي ده اءاوزهينورلالاقهنبر بمن[ نيكد تدم نيؤكن انفانوح نهر
 قر دملا اطلاق جالا مايخطنب نعنع اند بضم كمال نتجلا ربع تكْلوه عزرا تعدت
 .ايانا كيرالا عنن ا جريكول خش ينك نام قبلا د لعق. هيحاطؤبإل ةبنلال ره للملا اهل
 الرل ننكر ةمبالمل نموها زا>ن رع نة قهر بتنملاو دنا )نب هتملابو كلت
 الام كانوا ير يجامع قادس هضم
 كليا بودل نمبر قلرفل كلو دن نريد سن نيالا دعم ايا قتلها نيوهو
 د2 هني ل 5 طتادرور سان در سر العلا نب يدم تأهب مهرب سس هنع يدبر طع
 دام اكيد جالا ىني نبارك و بار ميلا الأ نس تاس نيون نيود ليما وؤنح



 21 /هدرهنللنب أذ دب نعت أهل تعمد جاي لزهانم هطبنمودن باعمال
 الهلا تح ى ذل هزسجارمىمطإل سس نو دص تين لا رجع هلا ع ينال داحوإ لد تبدل
 يزعل تمس زاجل اننا تدل ماط يرطب أ سا عاج لم نغفلا نر يعبدجا
 لعاب عنب ةيوعمن ام نانا: نالإج كالو ازال طيس رفا بسر ا تع لؤي

 © يي ايؤازبا مل هزاز هند حيزا ارجو امض انانإر تعيمنما ره, هلا بجو ةكمتيط لأ
 0 روتر ةضلا حطم حلا اهزشذ وتم كاك ءاهلاد نهتلا دال هاوبعد دانس

 ا لصين ناكيراهرلا عوامضلا ل طغا )بن رم نيل وكول! نس عم اهضلا ب بردا

 لي نيسابور عدؤمادلا جالب سفرا نادل نسل هتعائدم يبل للجلب قع
 ه يامل باب ماننملا بجدول ناكل ماده رشف ذو تام يراج ركب اظفاناث
 ٠ وهل ةيلابو تطمع عدة ةنلا حاز كوم نك هل أهلا رقد
 سهل ظوح!ا دلل عم نعني مص سرد كطشهروهر لافعم مصرى ةدينسا صفا ذومر
 ا وا يلنب .ثيلو مدبب طهنع كور ناذككقيزنالؤزملا جرن هنا ديجي وول

 البز نب طعن ع يدد الر تمابال نص تاجونعولل يدير ارج يده يكس م .اًملا) هو يراضالدعس نى

 ناللدإ ذب توك, جلاب عن مشل :رنبلو ع نسا دبوس تلانإر تاملطلاب
 ٠ يل )دال عرجز ن هلاربع هيدر نع كتلالب هني اند ماقال لجل ذ ميري هدام

 جة زيدل ةبنلا نم اا هزلي ت يقم هنا, نيل ايل هوكي فية داسل
 لقبت مهدو ن ثريا سايمنعز نطولجحانا هزيل عاما ى وامل نعال منئسدؤلز
 هاشم ىرعل ازا رام هجن ما دنع ايبا ون نزح عج
 قر ويضل ةبح مطهر نم نر ماو ةبنلل قه تانكي ريل هبنانلج
 0 نلاوداصللا باص ني زم ودب ديحسوإإ هيمان كه عش نب ههلا دبع هنع رد ب وحلا ديعنيع
 0 يجو دعا ضنم له حس ىف ةنضنموهو نضإإ شبان جوعس ره ة درا زها هيهلاداصإ كولا

 دري ونه وس ناوين يمهل دبحر ةنجو الار مس ةنضناتطيرلاو نش نيرعلام
 اقامه نبدا ليلا السب يرانا )بلا يعتبر بختك ايزحا ةق هلو تادرس تيكا دبع

 يي زا دونر جب صاب هيأ: قئالطع بدكشجلاال
 دهب ةضناّسض بورا جر هّنضنمل را ةلاةئمللةرلل نرد نيرثم نيدوحس اننى للطفل دإأل
 هللادلا هم هيلعلا>: كاين كالا بعل ىضالا زهد دال رجن ثا متابعا ةننه اله مد ةعاشا#
 اناه داعاصأد 1١ بني مهنا سال دال مرضلدإو كتب ىينلا نسكب بط انناماماذا يبزيام

 كلل, كتم ماحلاهألا رايح نهب هيرو كار بعفالجلا ة بهز, نمال لم. اثالانمدرعتلا
 رب لاه طمأ اوه قجوقفلابهعتج نأ نحن ايكرساو امىداز يورط )ندا هدا فرانس أب

 دطعأ» ني لعا درع جيرملاب بوجوجيأثللا قرب د اهماؤاط و طتحا اذا لت كاثل مهلاؤ هدا

 ا ها كك وريح ليز تعبر دلي هليع هاطيمؤل .(زسهنوبسنع يدي وقاد نيج هرادتل



 يالا بج فس نو نهي انس نيل حس كينوود ازعل ,ةلا ذه ةلماثنيسلا
 فاس اوتو كال يحتل غدي ش سنام

 نك زها: مخيم نايطتنبةطوننم امان سلما نجالاو اة فلل الارضي يرصلا ىسللاطفاشلا 0
 بدعي يلام ةنكله نيريزتقا يرمي مراحب رهف يرعموبا| هبوب زاجل )هانم

 ايلا رطب ألااةرعنس مبا ناهد نا: .جماناكككرا تتناك

 تاو دوم وكي بحب مل دنع يرد ماس دن شيل هتح ير عن هل دعم ةررتخت منهو للاجيلا
 قربان نزع نازح مالتعأباو كانا ! ندب مم يت ير مول عقتبومز تاهو ةياهرر عفش هدا
 1في طب باه طين اطل ناب نشك ناب كبل ىسالاة ناله كت مالدلانم نيك
 ل !ةاطاسبلا نجر ىلا كيه د نزعت لشد ست كد 2000 ديلا دال

 قلاب نط ىف نرجو عمو لإ: هيأ د كرد ثيدحر يرج مم حجت زمول, العا ةلاسلا
 نين“ مضرمل الحادى كببانحأ» منمرلا مراد[ ©0بان خس الو نيرالا نه الل هنجرمل 31
 نهم نفر ضل عجاافنجبداو قياح تينفخ للم عيل اذه اذه ةيرعم ابابإ نفح كسلا هتعإر

 إرم راعي ورق دز ناحديرععت نيبال ثيدحتب ام
 ه:تالر تناول نا احتمل عيكوتنل مد ؛اجالا يرعياد اكسل د اهيموتتم اللا نم اكسل

 ام نلجوإ نعتمد زميلها مامجرلا ةناوعيل نع ىررب بلال ها نيرا حب مج ونإو

 أ دانإوننع نس تابوا هىدلإر ظاناكو سأل لا هرعت هنغلار تسلل يالا, زباله الع
 اع يود هاوبعنب يكن ابع نركب يد هيب نع ىدر يوكل هدر عمن وهم نول مزاح دن:
 مرام دنبديس هدكوكبا ىلع ايان زصلا ةموحم لإني يجر ةعزدد)]]ةح دنخط ويسار

 ازد بوك دوادجلا يديد عمايل رأت لوجو لعن المعاد اىدنيبع ن نيوس عمسدارتلهلاوع

 ياش نيردا يكل همنبإلا اونا عم نب دامو ةسلاسا اباىرثيع ندد نبيه رمل هي عماباو فيض“
 فز نامشاسلا نسسابملا ني يملا ور عءاصن نيش كيو ةنينلا يوم يرعب لمار باو هنعاكيد

 جلو ةنس لاش تاء نو دعوه نا عمون تنكر حيل نبذ هتش ناك مرنم كانتا كد
 تؤيد نازلنزكباكو وفا ؤننمم بأ 53« كونا نزملا كول ادمسنا
 ينيلابهم كن بلو دما ةيعسيلا »قبلات غامدب وعتاد دجنلا»

 يري لحجر الابعيإرل ندجش دك لالا اكس يوهتعدم عز

 احم 5 هرمحالرعب ميرزا وهل زمجو ناكمدانلا نسوا و هتضتاكو منعم نابزرلا ره

 لطابحايىفعج وح, انس نم ةرج يؤ تابوازع داكن علا ولسلل هلعح نفد

 *نبعني راك ناهلس نا .اطبعر عبكدد نادن وجيه وعم لاورعر ىامعتي يكيدل نهاكيربدزملا

 نوع ىداصلا بابةودصوعااةو ه 1 1 و

 ةناناب 5 تانلا بان ناجنب ماحب هر انلهجؤبعو ياطلل ناس نمش هزح ىوبرثع بدها نيعبرم
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 )غلطان ةنصب لحس نركي نى كلام نلهذ نأ لاكن كلم ب زن, كلم يرمعبب كاد

 0م لعنبو نيماعم (داهلسن دعس عيدان

 عكدو هش ناكر ىفداّسملا ها بع جك رباو ىلف لإ ع نس] عمحا اىةهزحيل نفل نب دجلو كيلا

 ما عل اسم هن لانه نلتمس اقر هول ان
 يبالون يمل مايا نم, مربؤ انها للافؤحفد لرالاةفرجيدا امسأد ةتهسو يملا 25 هوب تاك

 ايلا: هسا عير نات ةدصالمل سان نمناورمملا دذولانذإ ىذا بالف

 نبا هنيدبللا نب شمرحنر لت نيراحتبثلإن نب هةعيردب ىلاس ل, نيملاس نير عنب ىلعي ثيدهتنب

 هناورؤ يوم! تملا م اياد ناحالار بدال ةدراشمال عتناكة نوت هانم ىوكاكىضلا ةنصنب عسب

 قريتنا نايل دوإلا كإ نرماعم بدلا نا !اربمرسز كاس عم نما نوره ماياؤدانيم علقو
 لانعقب نلرعلإا هز نب نمسما دعو ىيقر دلل اكوام ىلا رههيز هيا دان ني ىحي اكتم ٠

 يارا نازي يؤ ىذلا ماللازه كل تالا نلِنا حلا ون )ضفلا دخلا 0 ةةلمج

 هال اهلا لها لان م , ناطتيز مالا يزحاقنو هتليتمىردحاب ماي للا نيل شرا
 تاقبعكر تكري كاؤودلا هه تعدوا ياسو تهل نوعج هل .هيزشا ديلا ه+تلحمالا

 قاببنجر ماندي تاب اباحي جلاب هيو ةيجوهت جز بتي كارلا رضي نخل ةمىلا
 0 ا الكاهن ايافإلتب

 نط ءتزعردل هبا عيجطخما ماعدا تاس وقح وذ نيو هيعايوجس
 7 >3ظ5 ءاوهجو مل :الزم ميلا هزل ةىنينجلا ال هديك داما بيوض اازكدس

 هر ىوجكيا هع ال ل 0 نب طعام ليغ

 0 ا دامني بالا دا لا وداضلا باب ديالا و ليو دغب هع تكةنإكور يزولا

 كة وعيلعو بسلا هده مجدل وامل ورشا بزعل تسلا نر نحارب طمس يناهز جيلا
 ًالابعلاهن ثواش هشال :ار هوعدتشط ىلا داون لجل نع كريم نم بانها اسف زعلان

 نجنارلال ومما اير معلا ناب رد بنما هاله نشب .زيعج ب قمل دبع ذا سوبارو: تالاف

 أزعل رم دما بولا بنما نبيل ادع لع نسلط اة
 نإ موح بحاص ثيرلل بز كيرعمإ) ل نم باردا ليعملانب نسف جربو عاملا ةلحرلاؤ هت ناك
 7-0-0 اال نسعد :بازنلا لب نولادب عينا هس يم خرا باكل تعال
 وحسب ملل هب وظن نجل تأ بعماد واكلصاي . ناك ذروطمدلا هلغؤلا امرنا وامي ضجوناف

 ايل نار عبر ن ملاد نازتخلارهترب نسل اطعم دعس ديبوحإا مجدتش اكذب طهانع
 تر زمانا هزعاجدد يداها وس در ىزيرلا تيعانب يعي وحج نيك رزلادبعنب
 0 دامك فراوصلا سروت هس: راس نسا رانا غن ثعسويبو نيه ريىتم>ىار قطقرارلا
 نع سوازبجل 007 رونار مدالجلامل عماره رزه نسا اة هانا فيدال انا

 0 الذم نارا هرج راق فر نهاداص)كو « جال نان ربه رع تكر نب ا .نارلا الج ىرارملإ
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 2 تتلو زويا هنمتلونعي جهلا عت اعوصملا هثيرحت نواس مانا للا

 رمي جل عاري يول ادعوا لو جرس عمم جل احح بكل ةرد 8 هس لوم ناك

 د اونكالا» حيزا نعكىرب ىزارلاة ابل مرب نتن اايبعسلا نكي ةعنم وشال اكفنا |

 0 يهني اعل ماسلا هدم ايلا بعز عم ةرمجيل .١ حالا اىهشا

 ليدل كلا ءاذإو نييلاداملا ند نتا: تاب لانجنوإاف# زاحولار عوبعم يوكون نيرجل هتف

 ةويدد ان: ووجوب نب اطرد نب ةنيهموه ةعلج مهم يل بتنا كم ةدحاوب ة طولا

 لله نيدعس بمن يع واو

 الورق يكب دل نعني ةذكلم سن انحرم ةذس د والله سيرد اككإابوشب ةعاج
 يلب 00 ديعرباو مرح كلتجرولبانا
 انهت تاما ارنا مامزلا ةندلا خياره نس إرم ناكر مالو قعادإ ع يدر نع

 نيمار ومالا نأ عيل وعلا نهم )يعبث و نشل ايدل وم اهكس ادا وكلا نإ هته يمس عيلان
 ينال دعب داعي قيد نيل ول «ةدج كسدامثلا دلال ند نصل ةنصريمشلاد

 لنيل كراك خابباج دبا تفل. هلا بهو نيسللم ابل هنعنتتور ىرهزل كول ةيلجا
 مو جوعا وةك ا هف نزعل بيحب نرعي حيضحب ينحل بعمل 06 مجلات
 يد نامت اهاد قرط نادل نبى عد)زح نيرون هنعووب عرقا اكراصلالادعس نب ىكنع
 رت مورمفلا ةنصخرا دز نب سجود أنهت ويسلمو نسناس رجح باو مشل 3 الج تاك

 يبرود ءالق لالا هديس 2 ,هلاب_عهنع كورى وملادأر نوم بث: عشرد

 لهذ نزال كن بكي رجله بدع ن يوهم هلع سكاد ةيادكب لاله برز نبى! يزطح
 9 لي جداب عراب كو نعاكوب د الج ننام نويل دانة نصئدبسس تلاعب
 دج, ىعمنع هدد ربات ئرلل جراد: رب هلا يجر ةنيبع نه فسو رزملاةيوعم لل نازي ل نيففلان
 امك ىردزلا نع هيد حمام نب نسل نادال بلع عافت عمود عبدك واو سعامجب
 يوكو مل برع و ىداللانب سييشاوبا لان ظن ولن ىدلاسا د برع رس معن ىاملابا

 سا سا عير وتلا كيدز ىللا طم نازع منهن جوك ارنا هللا نب

 00 ,لارمجلاب ناجح لخ تريكو ناس و ران فلحدم هن ىعش ل عسإة كارت
 مسار ماايجإ و ألا ماناير لاا درا عالما دالل ءناوودارؤ لدا نم عمو مهو فيرا اف ىنهادابن نب

 ا مو :؟رها كادر باكي زمزتملاب ئرزهطلا ب اكانرزص
 0 هذزحر سطو رسل طل و ديو ملا ة خان حياج راك تجرب نا نتشدرح
 ودان وماما ىساكتردجل هنعدجع: ملل ننلخ هداك اثم تدكك باتل لد هولعم تازلا

 ا(لقنر مزوم نفنل بدكوامألو قبر بيكوجو تاو ناعما ماهل ل اكتب يق عبر كيلاو
 ليتهن : ةيايانو تس دنس لل عبير تاس هكر كاندأ ءادكرنل'ضدرفلاج دابا 5ص نإللس ضاع

 0010100089 نوابه ةورْب نيولامغفلاىب زراعي رز علا بعتب



 قبة تشن ,ثأضن .ليقب سأل تالذو واكب ع ثانبعإل بنل اذه

 جرا ماطزط ثايسنب يطع عازمون وح لمع ناس و |

 َِك 01-2 ةلظنفلا نح !رااهرشؤر نهلالا هدب ةحمولا ؛بلاو ديلا اصاب يرام عاجلا وجاك

 فن مهلا ههبجير نب عم عشر نب «هنشم نب دامصلا موشم شم قرأ بع بألا اال بيجحتسبا وأجد ملاوهو

 0-0-0 0 « كلام دات نطقراللا لاذ داوذ امد عنب متن ملل هيدرع

 نوجا «راصنمشيزولا نب هيلع عروتسلامهمو ا
 بورد در هكر ,هههادبعيإلل نإ 4رجلا جروأ هاد بلاط لإ نب ل ويحل ج جام در! ستدعم

 مت بدأ بهل عوضم كر أ بصةعبب | اهرابيحبا لو هاطجر نسمي بإعلا متلي ةنيع

 0 يفيامالا ادسنس حمولا ءابلا رجلا داس كير بنها ةءاكع نب ةيش نيلهذن ناش

 قاجيرا# "د هيه راسم اصل يدوس «بل برييهررإسمرمر مكسب هرابمر اللا

 0 ليبرد ةطوتملا ادانة داصلاز مل قبلا تبيرعشب كالمزو نامت
 بقا بتعاسإ اطساش نبالاد تبل نب لكن ا هلط رض ادب ةعصال تلال

 لَ مهل "هي ىحادب تنءاكو قصبملا مزال كايرعمب دس براز وبهعيبر نبب لش ناد دج نبى تح

 ليج ياس وردا كرب نبا فاس ةرمج) خيم تنلإو ةعيتمون

 يام اهو كير دهاع ىورساهن هينارعياب ميل نفاع :را عرفو 4

 همنا ادام بى ةنسىلل هن 000 نمو فار وتاعنلاب

 انج +1 ةّستمام ثياوا بجو هم هنعايدر كالا من سا نع كيور 0

 فضي ضج وج لب ناك: موضحا هانا تراىلا )ها نم يرصجملا رؤس نايس نشعج راه جيباو
 العار كر ايلا! هنعوود جلا ؟عيفور بدن. كا يشل ادوزير ول نارمخياو تان عكورامللا
 عر طلب ىزفلازعداكا ا ةنس تمام نارا هاو يدولاتعلإ رغب هللا ديه ملائما
 انه كلل كل انلب كتبوا نام بزعل انف عن هبا ىليةسإب ةيورأه نب كني تن نرحل

 انها نيزعج ناكناج نبا ءاحربا خدام ها هس

 انبي) ترللإادا نيبو دبهن كلا هنيعارب كير تيبلا )هال 0 كان اكةنزنع تايلولاز ننفنلا
 نا دهزاجاراجلب حاجا اسما وعر كي جو هعيرب هنج اكاد نقنلا نودصلا نا نئللح

 أ يا يي
 ,ًساةبر نيبودني مالو نولختإلإ عدرا نوكأ متةاريعاوس مانع تان

 . م عازاد م عملا 0 !اراتكس عضوين ن5 ا بحي ازد اننا مزع تالا لزو ليعرانع
 7 3 0 0 عديمي اناس اند تان نون

 ير هيلا ضان نع ىور ممللله' نعمل نازك دبع رامنانر ةيري تازكولب كازو ىدماد
 د ب نجلا رو متفامعسما هججاح مابا اى !ا/وس ةنس تامة سيلا هإ ىمل ابطل دوا دول!

 ني جوع امم عمم عديد« مجرب عنعرلرينراوانل هنعبدب كمبو جلا



 . قاطو هوم ىلا :وباابإو بعبق دودادطب عهم 4س ميل
 ةاعاوود قانا دبع نيمو قمبر اهلا وه: بابعب لعب رع وس ئرقلاب تدل هللا وطسإاو.ةداب ةش دبه
 د تاوكش خاب نحلل ير اىمنعاا بكا هلينيم تردي ئو ا كاعجلاننج هذال ليلا

 ىهي © داره جددا ردوا د نمدلالبعت ثرح دار طله مؤهل ْن عنب رهتسا ب عونإو

 55 يدلل تيكر هنعايدنمرغرمتلا وب مماهرضلادإمر اقارب ع عب مه تايد داع

 ةططرنع نيكل احل نحنا بعل ةر نوم لذ بمنب لاربع لم ةننح يكون انسعبلا
 رافعا لانو يد باكو اإخ تخريب لا
 علا ىلا مراه كيلا رب لهطجزب نا وعبرت وع ثدرججو م الا ب» كل مالاعناجؤصلانبإب تهور
 نائل يدلني بعد ينقلب هن عدد ديلا الهكر دانا صالج ناو

 لامار اهل نلالاو علا داصلا بابدانلا ثهرحةباهراوشع نسم جيلي داجؤتحام ه
 نة يوعم نجلا برب ةذصلا  هرتث0 تيدا خلل "0نهلا نئانه سسنإو مالاهزحاتو ةليوفملا
 يتم ملا ةعمد الاجنة نيهظؤاسدنل مار ار كاب ىيلالا
 ا اصلا با حتت عن ليج درفس نة هنعاود نريس نبا وول ع قم

 نهض تمول تازه ةزملا بهل ا هزم نالاجلا لطم نيشلاب ةليزنملا نىككأ اللد
 0 دابر عي ولشلاة لش نب سخن ةعشصنب ٍكللاد نب لعس نب يزد توب هاش نييرمجوهو

 ا اح كيم هيلا عدو سيلا نراهم لوز ىذا ىه
 تيسر ..لازاب نجني يره ح دالك نال: هن ونزل لاف سن لع
 املا لن ناهز كلن 2 نه ناو هر اسم هجرمو نجر هوم امل نع

 جلا دانفاتتب اصلا راجلاودانلا باب يملا هاد يركب نيكد: عادم
 بام ضباب ب موال ام نمنيإومل ماوهرباصلالل ةبشلاثه تفالارعباهزعإ

 "ايه اعزبيذ يماعب عه دبعي يجر بام زيز اد بكت تظن متعمد ثلطم ةلس
 البوب راع بحب ن بالك ةوعموهو بالا ةدصعصن رفق, جوبيحتنإ القزم نبذ مرن
 إب سسورد معنا حملا اكل ين ان باملا هلو )ب١ حرب بصي معد

 ااضجلا الانيا دلك, ىلا بصل انباء ناك: ءدص نال ىم نإ دال ما ناككال م 0

 ايروضسنب لزب, ههنارب ع ررموضس ن ناولسنإب لل هللا دع تقلالاه# يزحا راب

 ليلا بلعوغ ثلح كل داع ناب هر ناسا ظندالا ب بعند به نيراجنر كلاس يدهس نىعوع

 نبزلاب النمو هنس عمناركو ةؤانهس نيزقلاوإهنعيرم نلعب ةراججرعاما سيعس هنم عسلانب
0000 

 0 لكتب مهرإ نيقتماكراوبا مماىلالا تلا ني طفح وكب اوشن

00 0 111 

 لأ اهنئذر نقلا هدة حيل لفيلم: و 5
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 يحل كال نيالا ذر هوه ليزب ابو مث هنعاكدر م نبةظطن اسس ىدنملان اوه
 "قلوب نرحل عمت ىره: رمال ١ذبصلا ناولس ريدي يعن سالو اميل نم. ثوال مغص نوت

 حف هياكل هنعا ا هربعم رجلا نب مانع يرعب ريقي سهير عيدا
 يصون نإرطلا بياني لمان تاق هنع يرجو هيلو عم هسرمجعو هيا و تسد ةكع

 اع داعب مكرم نم ةصلا )سمسا نب نيك هللا نبع

 يبل ليم نان ىلا ءزاولس نب هنلا كبعو 000 لأ نيمينا دعو يدولادساج كلو يديانملا

 يسمع يرسل موو هتستماع مريعردملزب ىيكيىلو ناك بسب
 لت نصل ةرملارأسا نيؤنلل بيشسا رجل نميفجربلل هينا هذه الا اهزانؤو افران ستشاب
 0 اريل يرصالزوج ريغ لعن, نسللهدبا ني هولا ؤعاتلا انبم زحو و ةرع هع يرملا

 لزي حو دكا مع درب أسفل ةزحاب ف همر نتبارلاب اه ليوراقنلا ادرجترابما نسح نايباكس

 15 نلعب ريل كيلا هنهبلادد نريد فرجا سرب يتوب عا دج تكول

 لكي نعول نعارللا هطعهت ناو ! ما ازا ىوجلاوراع ال لا )حا تلا زداوا ةودص اكلة بظل

 قع ندرامغاب هن! الجم : *, نس للاوطم وع ثرثسلاد ا 4 دا ذريو هدبع منك الا

 0 نجلادبعايزجل بنك ير عم «.د عنوانه نيعسلا يهل امام قزملا سنس يل
 ند يسلب نحال هللا ىزإرشما نجل ادب جنب يملا ااهب نابل ةيرج هةصحا

 "1 لاصي لو داوقإلو بيستل تنوعمد ساير مب نم لانو طر: « سيم نايلون الل نادت فال داعب لع

 نويل ابد نع نجم ةربصلااءا ذبل[ كلاطتو الف 5 وماتوا تم .داصلاب نفملا زجر !ىلم غن

 يؤ معزا تلاه: عدنا تالاسج جر نلت نم كربعللا نازجر نهب اروبا سمرا نو

 درو ضضمزاومد بادب لبا يو ورمز اح لجن وسلزمق ؟تاكانه راوياءانم اوناينجَ أَي

 يساوي 25252158 يا ع بدا

 امسي العر جب نما ان تاره نعال
 89 واكو بولا عم: ةسن هجوم خف ع :ايواتن يدرج هر ازا هع تحن اعرططلا

 اليمام رسل نابية سلا نه زل هلا اتي نم هاش اهكلوؤعملاءايلا ثيوكسر ةلجلا
 0 0 وسع ل يعاج مورا ناسيا ,اراع نم لوتأ ران جورمجولا غسل نسج نسخلب يذلا نعرأب

 كيكه اساسا نالا انا عريسا نا بس هنأ نيم كعم نامجمل تيك ل تب ديدسىبا هنعنيود هتازاو

 اعجب ولا داب ب مره ا )برع درعد اك يصل ' نهر ماو جن هداوابلا
 )يوم نيد زر عس نسا دا انتر نيم ولو لعلو فلا لاذ مو هييعمرنا طولا نعرسانع

 1 جر يذم ابرق اال بزل د ليعود تن اكيالنيسعلا هننلك ,”٠ ناكل نيالا يراضنأللا

 د يبو باب مهججرمالاد كلدلصي كك لاا ,يجهاداكرمل خلل اقرشم ةنيدم هلا
 ع يتانم تح مريد ل 0 ا ىلع ءلط يلزم نب ىلا هدا ببعألإو

 سو نسل نعزي نإ نعمك اوس دل نع هودللادعيانه *تباعرب نجلا بع اانا

0 



 ارم قدح اطفالها قوصنس ىو يزف لج نب سي رعسم ولا. :نلا جزل "هوراه رجع ديس نعاس
 1 سمين يكرم ةطموفملا ايلا وب وكسوتنإم)لا داصلا خاليا 0

 نيدهتابزيرفلا بع ورب ةزيجطجولا مس يك عاج. ةنسلل انهيت لا وزي اهفلاو نيبو دال عب نحل هينا نه

 زب ىشسني مابا مهررثبكلاب ثرحورغم نابع عزل ضاع يدوب تيلم سل ظيصلاوببا
 هيكسر هلل لد« ةعبسا راحت ىنارملا لال عب ىعيتبر خيي ل حاقد

 هلع لودي زلا نفخ لعن ركب هنع ثدزمزو يدا لالا دب هنو لمح اة عناد قاد
 كليا ةيومج منش ثرذل للجو روبل ياسا جول بلا فا صل اسوا لاضر واسيا يرالاؤلعذاحلا
 تايوار )هل نمنيالرصلانباب نجورحلاييرلا نجلا بع نير لع نينجا هنادي والت تك

 ع نع اكتاعللا نع هنع ثررحنيزحاوجو نعاص نب رتب ى كت عجب ومأد هتناهلصاذي

 2! زال هنعورراهدج نيو تاكأ نجلا لعن دا درر يروج نمل دايز نمنومل بك اصنا
 دازوب س4 4س خت اهدو ةيائلوو عش هلس بحر هتدإلو تاككر وعملا نارا فسملواىاكتالاإو جراما
 هللا. ارب عب نع يور هيكظنالهأ ني كاظر ال جاك صلا تظن ب ميدا نع نب تخت هدلادبعركيبإو

 يلا يكب هن مس ناك ظنا زنا عجب يل دعني لاو هع بعد الادب 5
 هيلا بنما يي رى.ثلإو بهزلا عسل ةفيرعم ةبنملا ةزه .نهلا هزار الاهفوءايلا تركسمةلملل
 اكرام عاود ناك هلا ل وصاو ننس اهتم هلل دادؤب له نعي رسعلل نب اب نيرر لع الا ههنا بمعبر يحرك
 ين لع نسلط وادا هنع يدرس املا لأدب م كك هرود نمو يداه عوضس نبل نم ثيدحلا بس

 ريكس رض ىلع تفاباو ةياََلدو نابالث هس نمزحلالا ع عيدرت م ةدأوو تن هكر ميول در ننعتا
 قبال رجارايقاد مسيل دوس ناعلإ عماذم 0-0 ياهو نبجإل قرح نكسوتر اغلا
 كالسلا هينا دبع عرب يغار عاججربا هنعليا در ايل مار عراف زلا نهلخزر روس نب نيحأ

 ب نيوغملا هر درك نو دولا عهنس ىلا يداجؤ دقرمح فود نس رع اليو يا شاع ©
 : هنم ععر ثرحا خاص جوصناكن وحصل تبخنس نيبشاب ةليؤفللا ١ اينو

 انضم يشابةلمزنلا اهلا نوكمنامجاداصلا خب لقيصلا موس 1 هنزل عير سلخ ةليل

 دال هالو فيلاع ببال يالا مهنا ةبنللا جزئ الا نهيدةر مالا اهزشذي تان عاد
 ١ 1 هدؤشو تبل 1522111 ةعاجا منشأ

 يسر نجي, ذا ناجي ثدي مدن غبت جيا تح
 بجنيه طلانعيارىدبملارموبثرغنا ادالااسإلا نب لس هنعدكدب متجر مالتي ةصثيو تسد

 0 1 مباخر ميني يدق وهبت
 :0 ادعس رز مهتما با ناججرجع عبس: نايركه ٍجرصلا ملقبراصر اهو دص والخلل حاب دا فاس هنن
 .اداهراصنال ناني ىرم مرواقلااباو 0-2 دبع نامل نفلابار ناسي وعملا زج رفقا

 ورجا ترعة طا طهران ناد عسا قط هننادبعدانبباهيلاديعيرعاب
 رب دا ذبملا تين يلب ماجه + عرس : ةنس نيرا مركت اهدهع وب مةنس هتداو تنجو ةعاجنم

0 
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 نيوز ملا نبال هلابعبدغا طالع ىو نشا! هني هن عبور ةلسحد إبل هج هوس

 هتسيبالوتاكؤيسلا لذا اميره ب لمتن داس ضيوبإ هنع يور زج, يدم زعلان
 + مميوع يدر كال صللا نايل نبليز عرس لهججاو ارب نس نب ةتلادرر ادب هالو تس

 10 مسن ناسا عيجاي د جانب مت نيسللب و هنع يود زصاذ
 نعوم يباع سعب للان جدع

 الب اديس يجي نيللي نسل يريم ىلإ تيا د ونيعد تر اكشل يرفلا سوينا
 انامل عام 0 عم ايم عيمجاب جا

 0 ل هلله يواديصلا“ اديس هنعاتكو ؟و هتسلرعمس عيل ىتالل عامسأ مه نهج كه داوةدح

 ايلا نح رش زعج كو فادسجد فرار ماهي دجشملا و وص م هز مانلارجاح لعن« عدانبص
 اانا خانب وهمه عب ا ةعاحابملا بشل و اني صد ادبص تجعاربرر ىجاص اي. 6

 : ندب ناك هسرشمهنو مالا بوش امل تس رهاز هاتكك وان بان ملا هاهيكتي يرسم نب دمععبدجحا

 وو دس بذهاب ارد زل تنل دبع رس نع ور ةيز ودل لان انكوتل7

 82 عدنه ودحتو تلم زك هللا جرل برجيكول حؤسلاناجعب دمت اهو هع يددمرعم

 كاب طيح نرحل فارم سوراريش وراس ا

 0 عب ةنس تمام باسم عار
 'هنم عم ةدرحا صب نسل هنا ىذا جرالالجؤز ينل تسهنس داو داني ليلها [ة) ممراجد
 هدو تمر ل ب 1 اطجوفزفلاراكشل فود نزع
 قاطو ناو ددع بيب ماكتبت دوك ااجبدعلابب هجبجس ادد
 "ىلإ هنعيور إال ليعبر نعارر يرار صا ىردكللزسج يلهم عبردازنسجباىاليصب عمنا

 اج ةيايمرازيسوجي) تدنا ىيادسا) رب بن ايحنب يع أد اريل اود ابا ىو اديصلا ميج

 ا م 5

 يه رسبدسمبلا زن "درصم جسلاكلا نبأ ”هكررم نة يح يدا ١ نبا دود ةللخ تب ثيزغرب

 نأ نيعس برجر. ؤلاراضغاهدلا بعدا نيملط, ع ثمر راهي جاؤلا نععس كفل وم داكار ذي اها نم

 نريد كريلالابحا صهر لال موللا بر يبا اكمال هللا وبا نعانلا عاود ىراصملا ىلا
 يالا بواب جلباب شلاوا هتعود لل للمت دصعب ع كويكر ارياف حدا
 ارغب قلا مع ىرادصلا لعب نزلا عب مكددلا نب عوولا و البص هني لي هنس عج هاد
 مرا ىنيزضو درع شداد تدم ونزخلا عبر جوزيزعلا بعير هنعيدب سكول لما
 0 قدوم نيوز ككل ايلا: ب هحوضل ملكت زال نيل 0, املا ني نأاديصلا ع 5
 ود بنل نهرو ذاديصلا هللذرارس نالدسملا لا ةبسا هه
 ماوإهتس ب يإرراطعل حرار يعمبب دوادنعاكمدإ يلهم

 مرهم ينزل نم ١تارولا هد يضصلا دوا د بريمير نينا ونار اهر-د ماكل ةريرلاب يا ىلا



 رمل نا نذادييرلا حلار جل ندي ب ةديؤسفا ىلع ادن نمهرار ومن هفخز تعلابع
 مندل ج وضل رجلا وؤ يزل هللا جوو اذاني كاد ةعوحتبرمعوبا طال نسف هنعاوور

 الا دهر حاوي لُيو تسد رن هتسؤر هت لالالا نع جي هناك بلا
 اشوف ناو طولت مرسلا ألك مجراو فلكم اكو نا ساورمؤ ل اكاد هدرا وسلا كوم

 هاك وةلمجلا اصل يجر يضف اوابر يربح, م مغتس زيد يزعل ا بطن هعجود انما وي ومب طينع د 0

 هام دوج ادور, باداس يؤيد أمل ةبسللا كح درجلا الا هزشؤر نزلا ئادرانا

 0 يساري نوب مانوص ةيز نيو اهلا زحام وصلا دعس سب نصل زمقلاوب ةعلجاسبلا ب اتنالأب
 اب اعلا)+-نبدنا و ديندثس نإ نعام تكذار اجلا ممج تكك يزور فن نبع رمد ععوجردالا
 بيتا هج هنعكج دلع دعاس تاكو ةعاجج اظن للرجل برضير اظن يدانخلا ربع اصلع
 1 وا وول وع هك
 تمثل باَشنلا لان بشل ا وناجح عيرئاحولإ اداناوغ ما نم نلعب رهو نابل هيفا ةهتبؤماااهزعا

 هللا داصلا رض نومبصلا كير ىرؤلل هنعاددبرجالا» ليز نعاكدر ةذوكاماؤدارعا بكاء نب م

 بالا هبط مارهو هبسعلل بنما نه ةتحيلا الا ازا, تدمر ةنككشلا يلد هتحؤنلا لهلاو
 ةلكيرلا ن هيصان ثيرط نب درع ابراج عزاب + دج هوو لطم مفعاد مل زعم هلا بعوإك

 يانا حس نع كد رج هنن [اذوةهوصمد ةلجر اطعد ىلا ع كور ةخوال ها نيىبهلا
 ظلمنا ايلاري دنت ةلملا ءاصارتس دا يهلا جلا و داصلا بلده يعول ثداطؤاتن هتشداكةداج
 تما هّيتملا هر ىلا. حبلا دخلا ورطلادصي نلل انهت! ءاللارلا ا هؤفر نيش اج

 انا بر ناداه ليستر ىف ايدره ني دهن ماحإ,اعمسد ان ه١ نسدايصلا ثعيصو نب
 تبا مسدوب رجل نيكل هنو بليطكول) ةككانكماةودصن يحال له بزعل هيتسلاوإ هنع
 زمر ىلا كال يك ىدالحن مسوي رجل ماب لهل جشم ادبعاب دانا عسدإصلا

 ةسولا ارافزلالوراندلاهل نبدي داعي دغر ةىدصد نش ا هنعا نبكي ورا لتح ناحم
 ان”وررمر م صلال ها نيوميسلل دايس معلا نب لحس ناوغرول.امدلا عضو يرع ةتسزرال عيدوم و تاموب ع

 هتك نإ ةنعاكدم يزال ماحب نال كربلا هياراجسلل يلوم زيود ىبك يرازفلاوعلدإو ناب نيملع
 يدلني هر دا يزمج منءاحباولا نهلة صلال ها هتياذيلا ب اكو انتبالنغجو هب كباب

 أه دمهينل ةلللالأبتدالفل ةنكسلا !يلارةيملا داماس ىلا كيصلا تفر ناكداصلا بلا 5

 هنا اياه روصنم ةيزن مثلا! مدرا وعلا لعرب ىادمل ةسنلا له نزملاهزعا ذم
 يدار مالها دأداار هنأ ىلا زن كار دف ءانزين سك اب كب نكته يلعرجرا دول لا
 هبنلاره مثلوا بجاهيكو اى قوادصا ىلإ لاو نآهطلارجب تنس هني دم عيراووو مزن نم نى

 ةعا مها نمزلريصل نال. ن ا شحا عيجتب نحنا عيوبك عبره يرمي رجلا ءليعيرسللوب
 اال لعن طرب خد عز دابا زج جيلا ركر نى كر عناد بد تالا صمد



 1205 برج برو ومن م ناكر اتاي تلا سو دعب دع جلا كوب هجم ير لابو

 0ك موصبهس عم كمان لا هبا نب نها ىلس مشل ىلإ هنع يور اهلا هدلا بدع ني ىكنع فدي

 كرس عي دل اعلا بدا نبين ناىلس ةنعوورر عنب ماه ع يور اهررصلا وجنس ردع
 كاس كيني ددوررملا كابل ابيك نجلا ع نبدا جامعي درس ع يوري يريم يستر
 9 (ةءازما خل ةنلا ثهدالارج ءاهلاو إلا داما ندب جئوصلا هن نر دصوهر ذك هنستجم اح لذ

 اكول ذم ج عر هنهرصاجن مال خس ماسل اصلا نمل تنم مانجو نووصلا سلا 2! يبوس اذ نم

 ةة/رمو عب اضلا مم !اوفنعر كا سقعلا +: يشل رت مهارهاطلا نه تينضايلل نهنولغو
 دالاس ذمار بايت ريشا هريدي تاويل

 ماوسزع 0

 نيرو ! نعود مح خوتباع
 00 نا الاد شنل طاكرعر 5 هبي قيما نبليجا كبار ظن ا ذيرمطلا نب

 لفل نعم سل ناجح يدنا حداد قيطسملا رم دهم لرار يزل وعر تدمج كويامنجارطا
 طر ليما هي اطول نركب عزل شاول كل هدي ثني
 برس نع ادرار وس ئيعي هنرع تجنحا سو يداه نال ل ميعم نب ىعضاللإ سيزع هديل لبوس نع
 رش ودل نبع نهب هنلا كيرظل نه درر اظن !طمدا ارب عي يلرللإو ىرولا سنا مزحالا عسودبب بوطعي ش قرصلا

 ركاب مؤ برطع ةداورملع البرغل كورس هنللع بحت ةدبع: بل جرب وس نعهاورد لهوس وعدا نع

 نان يل نيل طلو» دالخبب هيا تس هن بجو هناجر تناك ىطضرارلا نسلط هنو
 جملا زهير كابن ودب يرسل نسلم ني رسل وا وزو ةرسملاب نجورلل ى دال ذاحم نمره
 "يرسل نسون هلا ديع وعلا وأبا نرمعر مهلا عر قير وع, نمر نناوولا يهرب عع دادضإ هام

 ناب عيل اوتلالا يوفمجيا, ىلا مهرإ نوما دعي جتا ثلا هاب عرج هنعودب مهع

 ٠ هنللاةح مالا هزلر ةاا داما ضب ىلوطلا هاني ثالثرا نيا هنسزتلاه ناجل ا ظودع
 راق لرصإلخ !نيلازعجلل> بالا اسس 4:دم و هيلا بنللا ارجل زعجإا ماوهر كوملل

 احول وصي وكعب سابعا دفيع يصب ك ياريم تيب 0
 .نايوج داك نابت فولازيزو رار عمود ال انبد هيكلنادج «اقاأ ام ناججكوأم نم
 واع يؤسس احا الط اعز فيا هما
 لعل تانطوو نالالثاهد لبر كجامابب وراعبسما اينو !ايفارح ناناله مندا

 0 مدارامخمو الامال يبدا ضان بسسس

 ينهار راسم لاو باكا دال «ىرشلا سمزتتو مين نمراجل نودي مداشلا مجر عرسومدأجا
 7 00 دود وعش دحر لاو سرحل يزكرش هيوأ ب ؟املع هسح جونا هلو كّوفلا لوم هتيرطلا لح

 ةيوويردلا كك دعها دبعيإر يك ىلا يتلا ىورحاصلا ياو دربلار بط راب يإوناتسعتلا
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 لكك يرؤلا ىيسل لزم نإ صا ضن مهر تعود ا باهرا بعيدا يرهبلا هدا عمي ع

 راو مار مدعيا دلوني, وسلا تكمل نمل انهض مهرب
 ”داربع عيدي هدصلا بوش نيوسلع ةنانربل اب مرت نإ صر نارا ميصلطخ نةعبرن

 بنوع وكرداو ساا/ هس قزيو هنعش نإد ا سجال

 ريس مخير هل مينو ةلسع بورا ةعبر نيه ندا نال

 اجر اىلس نب ثري هند هرمز هش مزج ىصمنلل نيبلانم تمرد ةرما نب وسلا , دج نعد ةاضفإ جن

 58 اون“ ملبلو يحرم لا سا ىزمج نت دنع از نعام اكة رجا وا هرم نم هيلا كنه دعبل لا
 لال )ل. دعمدار تا ينعكس نيحمس ا يكل تاصا لومي ىيد:ازل تنؤوطس هديل الإ كرو امججاع
 ًاردلربعالس ناورذيا صدر تسعم# دج ميزنالا لع توسل ذلاطحا سوالب سةكإر وص يروُملا

 نارملا) هلو ىاءزملا ةيوعم لل نع ىور ىررملا باهولا دبع ب مشلا نيمرتتللل نق نثر
 يسم اااه داتا كباس كلام ا
 3ع هرم سولا لغو عدس تاما عجسةنسدار مطول مل مرعب يمنع الن
 1 1 10 ق1 دسك
 عع بكوتنس دن ملال نمل تالبغيب سد ررشط عيل خلادعب لع
 ذل مهيار وضم هلا نأ دس قش بمنع تنك ىلا ةعزر ىلإ ه0 كادبعر تكترمعلع

 يا لج النا لإ بنو ص كان لالا معد" سلا هنادبع بووك لادإج
 يولد مار اسال ذر دكا عم نيل يك بكرت ب لنرغنللاب هلا ةؤرسا

 دفا رجلا ناسا قا سايلطنب د كااسا عا دالذمب ىدتل فر مهرل نيون ل

 ينم موسع نب يحس ىل همس( 3 نم خدام و اككنع ؟ةعاج دنس ممطر ىايرا لبس

 يفيد سورس كينج سبأ هنا قب نوما كأم ماطرشسا لحساب

 : ,هلار ربل عنب نهعهنلا نرجوا كوادصلا نيل يجرب ديل ندعي نعبر "

 ع !نعزك نارها درس طحر ماسلا الب لا >نضللا امن ماووداروم رك وكزهازم

 يدان متر ىررخفلا هدا دعدإل دانس عب نطل ل بطلا كوب نك كوة نيوز ةيلانالاهزك تدر
 نيلبكنكومزجر نا ىرط ال داكار ادسب العم لييبا 6

 0 ااه لامع نقيم وة نرحل

 كالنار كور همس بازل بمد كرجل كنا عطس ضأن :نباماز فطر اكان نعدقرم

 اين رلل معك هلاك د يرن داو نيديعلا ويانا مومهلا درس نكت ارم هحت ل ةدحلزا
 ديسبولابع بس خم داس رهر دس عمت يللي ,نعتنكو كرك الع هن هيلطت امانا

 ين ماقال هنعتبكزبمسيزفابعت مبا يكد مزركو نيل ارجع هنعيتأع يملا

 دؤحدالفمز توحداددم )ري ىيزيكس نعتكو هه نكاد ردصناودنعفب اكاهننب ديد فادحأ مينو ةيماب حرص

 0 ا ا و الاورج كيان ن دلع ض ا ةزالاجا جناب

٠ 



 هج

 0 قتسنلا نعمل هزل رونا اهو غككسلا نزلا واهو ةاعإلد اهل هه انبضلا بحجم نم
 ثا ةةاورح رمان هساكو دحا يصلال نيل هل نمر س )نيد رمل نصا هو رحمن لت هماكرهجلبصر
 © ثهزيلاه و ووالادورغتو هلمللا هاسلؤنب تاضلوالاد داصلا باب هيراعلا م نك عاجلا
 يدلل مارى دلال وبوست يرسو يلع رسااب .نعأ عما قو دص هت ناكها نم ةنيل نما

 اري جبل سلوا عكر دوال وعلب يدم ةشسيانم راع بدهم انح رجا ددابعم

 ل ناكن اساعد اور اكىاو تس ف نع فلوو هيغل رنين سفلمإ يزحا لا نجوا هلل وم

 ناسخ ةمدالرشت نر ص هس تاززامأ اهوماس هني ناكتدز وصلا ل تول لود ظ دا رس ناوفلاا كف تالغ

 منيل وبل نبع وسلاسل ىهنس وجو مشا عوإ ه4 ين ع ةعبل ناس فنأ اجدد ناساهو نسيعبس هس

 ةعلج هن يوب رعد قس نإ ثيددلادبهدلق ذاب عونا بوم عيديشتربىبومنع كوي طرا ارسل

 تقرب نينا وابوك كرتون يلب هر رك نيزحانلل نع
 هتمنللا لها نم ناك ماوصل نعل نب مرككا عنب قع ابجوفعددباو لولا ندارصلا نسل لطارق
 تكيؤ ةانضهلا عازم ناك سوا هس للوشب قائزح ياسللا تملا العلام عع

 انب نزلا شرعا سب ثهدح لزج مزق صمالهلا نيم ىرملل كار متل بش ن ديغتإآلاو ىندو نإ! هللة دنع

 ا سفايإال ةد وهاس ني غمار جالب سلي لهب رسللوانعانلا هنعافددو نجم نكتب دااح
 اهلااهنحخردارلادب ديدنسي الملا ادامصلاضح ويوصل يبرأ نع ثهردحمر دال مرن رصف نبدوس

 ني يلوم ودأ لا ناوصلاهدا درع ناس نسلط يراره ايلا تنل تارصلا ل ةنسلا كغ كالو
 جر داما نامم سيوة ةلخادل تزال كتوم تلال سد ةسل طاف
 يرانا رع لهل ساير بجلال نال نب نمت لج نسلط مادارا اعمل دامس راينا ىديم
 افك لف سيول اشد يدابللا اه يدعي اعطال الحار سيح هلم تعب“ اهنع

 0-5 ]1 هوز اسكر دور نيورعلا الحد ةذراكأير اهل هنع تن كارشكيرانم

 هوريخل نأجوصن ليز لل ةيشلا ره وما از ديو نقلا دهرجبو ىلولا ممن تطل انتر دانا صب
 95 ةاعيكتيل نعامب ثوحبم نال كس ىرصجوهر نإ جرصلا باهرا لاله ,الهلاىبا ملا و نوما

 ا نابل عرؤللا هن ءاوكيرعس هنعوو داردجترب ى دك سابع نإ لوم ةمركعريبجترب نيعسو
 را .انملاب تامر باجحعرب درب نيبر هلم سل هنش بابحن لاله نين ىلا انا
 نقوم ارسله رمل نفل هينملا نه نزلا اهل خر الا خللا واصلا مب مولا
 نحن ثيرطن هللا نيرع نع يادي ياموسفلا م رص نعبر نيدإبر تتاهس امش مزح مراسصخل

0 
 ,ابركذ نيلي هنماح |ورندع مل يمس هنعاو درزي هز يطعحو هيلنع يود يوحنا نك

 ل قسيس ة زاب ] ىصا لامي ة وك ارحب ناب انايو مدبغتس
 لينا ريكريرجد اللول رحؤإلا نه نم نركا هلو مل كرمز أ/ارحل غال دهس ميسم
 ابرار رهداطمللأ لاب دالللع يرمز كملإأ اىيشيلا طنب مؤنمغارإلل نامصأ» هلفنفل نعال الل

0 

0 
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 اهل راجراربكوإلاةاعسلاوئزلا بع ثاني رهحت ثنا دبع زجر دال ن لا اعصنم اير هشلام

 يني ةيزذح تر عج ياهلا هبا نلادجو نلادبهنعىرر لاحد جرم

 قي 4و طول حنج د رعرق عزرا كن نائب ا لمن دنا

 لتكن هني نبال: كنك ناسا ئككذ :ريربل المر هنيرغثركبرب عقيب. ؟كتداكناسإ احاهاو

 كليم اراها كفو هش هنا نيو ه وف هفصردلا ثرك+ اتمام 55 ةسساككو كرا باععاهبلا

 اك 5 مالا راوصنسامإو هناور لا فشار زع لك ا ا ا

 يال جسما دكة همس يجبا .اعلاوإ نعايور مانللطهل نم عملا وجلا ةعير تبدين
 لانا ةرممذيزس تالا رأهر دال + انجل الوالدين عزل
 طرا را ةةلارهلا ع ميرطرحنع هجر حدرجياحلا ناكتيد نرخ بدلا و جز نام حينا

 الأ اور نبل ناجحين حولا مان ؟عرصزمجر لو دحلا نمراصتيإاردلا ترانا هلا ءككناككذ ا ةيلع

 !يرجل هحوسولصلا شلال يوم احص سنع صؤيتسل ل ىحللا هور تيديز اح

 فتك يزال اولاد هتيم طلتخلا ماج بسم عما ارت ن تاكم دال ود دازلا زمر نب نحر ضفا دو
 ٍ امصنحذملا ىموببديز ىلإ ثينغ شغال هد يد تدلل كت كيد

 نليطرلا هعيورراج ناو انللنع .ىررأ, اوصنمئتس دله نموه تابحتب ءاحوبا

 0 ا بزاف ون مازال نكد هع

 يول نمو بيع لات د مضيع ار يح هنا ىجنإ انوع ذأ دفن حاجا

 0 1 جاجا صنع تعميرءطلا لامع

 كبعب ميفاوةَيورعترا ةنعي كور ميس ناب شسد ًاعصنس نسل لزب  رطلأ ميورانالام تب

 | داتا مزدلاب 1

 ناجل نولسالا ارسم ترحل سنعا جدا رمل ارادج يمر ادب يوما ير

 ع ليكي بعون! نيدش دس بردا نسال مرد مس مساهل انقل يزل رجل ىلع ملل

 اولا: خطر تبلراذلا هيل هج تلا هيل هاب هولا داق شمد ناناعصب نإ مالم ووسس ان

 طماطم ردا متاام - اول يو دا انردلا وللا ل نيلمحال

 هيلا ةرحةإءللنجعلا عزل ىنؤملا ا مكاين ىلّسلا تحولا

 | عسلا# انيعرعدر دنمارك وعاهرسسملاو

 قيما نبةعبراسز اهلا لي غلالا سب مو مجول :ىلدضلا نسرلاا هك نؤلإو ةإمجلاداصلا

 بد جدا عراص<و )مولا هاتر: 0 ةلاضهز عمور

 ةيمنعمإلا قفيامو يرعى جرود هنعش دحيم زا ومس انيمأوجورطم يركب عض حور لحس نب

 كلا دار وما نط مجد موو ا

 لجكرار جل نتعامل ةلداعر روما نرمين حملا شالا رااعزت ءرخؤم حينا ءاذاو

 يبكي نامل جور طوعا ةنخنةيدورغس ناو نش جوبا كسي اكو فار
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 مزال هلا إى دا نحن كرمي لارسال لع ن كقول ركب ناك هنع تنك نانا مل بلل
 امل بال دجاد ام ناك عا ةنسزحل عمرو جو تلا ىكوقب هنممر هيل علل هيلا رعيب

 داصل عند تن تيرا هذا هنزل لكم مل ازه دج ق> تيدر عثم ادع سب هنس ناس نيرتمع

 ص هلوشب توسل يرعاشلااىلطلا مني يدر نيل لظلم انللا هزحل يدان هدجب ميلاد

 ذل هزت بادب اهرملا تجويعلا بيج بوودإ ن رجم رسل وباو تبومملاوه بيرل ناإلا انعام
 5 'ةرطديئلا نزار لم بام نؤللىداصلا باب ناضل عجن يشار |هنعايدر

 توسجزع كور. ة)رلاله مها ليلا ءاسلادبخنب هندا ديعيش مار مام ةبنلا نها اهزحإ

 0 ايزل دك ىلا داعب ٍقردنصلا نر بوند : نايل هنعايور يلورلا فرح اهلا نمي
 مدابعينعانب د جلر لاو هيسلا ث هر ىلإ دبع, نودنا!زا هبا م نانلاهزحا د نلمرلللنل

 كيلا نا ا يا اهودص هنا هلاسانج ناكقرداسلاب:هررلاىرورادبا

 قطن عسانا فرهزالل م ايحلل اواو فأمعي نلبي بيمن ريكوبلاندع دبعاباو ارسلان هلنبزجيرا لاب اناوالماس

 يدم "ردا عنيسملاب نيىاب الغربال عيالك ,كيعم ظنا لمد بعرا
 نحت عي عزك ابل حاد تعبلذ ترتبت ةرمرع مايا هاما مو هما, لخر نون سلب ودعا لجن موونا

 ني "ولج ياو معده نم ااا نبل نجا رن نأ دش

 ٍش ارسنال نجل ننال: حرم رطحي هن :ز سلخ ل تيفو يظن «تدجاكماهيزاو

 نوب نولاود) ىلا نيعل اخر نزلا نك ةاملاد اهلاوي ىاعصلا هن. نيب ام ميرا اوعي يالي نينا

 اكتال ساو أصيل نأاعص ليل نبواطانساو تفلاءاد جداد ؤملا تالا نييرأايخلب نوم بت اوما ة شل ذه

0 

 2 بالا ةبشلإو ىاراق لارا داهراجلل هّبككرطا طلو عبزملا تانيا نيوراحلاب هيلا بتنملاد قيوصقم ثلا زف
 0 : يدخل تيم در مررنا هد اجيال كاعد
 ا ؟قاندابع : دل مناك مز .ادهإ بتنا وا نحارب تحج هويام تجرب لطف ل جودا رم
 0 اةريذاصلاز كان عيا هيلطج لكس! يديه مسا لصنم لو. دج لإ لحال نسما راه
 ةنكوور هزمت بجو نهافو 0

 ناي وأ ممل لان دك هل نفسا مثل |اسم بتتنلاملو ماع تان لادبع
 ينمو مب مج ياو شلل هس دا هدانب لحالة نير ةبالخ ىلإ هنع هوس تسال ةدابعم
 نمار وضمن د ممر ىلا لادا عنب يان هنع يرد هيمع ب ىربدمل سل تالين نغاقديب مالا ,احس
 تارا وعول اج احيدلقو ل نخ نب نجل هنو كلام نب دايو ىراالاذيعسن كيسي كالادسلا
 هيو سرر اثدلا ول يراخإ اج هعبجو ىذا هاكر ضن ىاللةراثا
 نفد وررامؤ ضع الان نم اعصلا درا د نبدثمار بلسلاوباو يرش نب ةوبح هنع يدر راق لام
 "اظن عشري 6 راعص:رمارادصلا ناسا هنلا دهن س حو مائل لها هنعودد يجلاا اجو ىناعسلا

 بدو ج دبر ع دربؤل سرا هلرعيالادعر مثلا عسورسماو
 0و اوبرا بتانلا قلل نعي و حهنعأل ياهكو بيكترمتاكما لال هاوداقن رماه هنعيرر كراسنإل



 ةففوب تحوز عاصراا رمال رداونلا ليعرذ هد لاح ةيام اهنيز. ورع مس هيدي نيب ل رهرج ةج
 للجن ع نوما ةمانلا دس كركر اككر اسد نفالا ةهرا هتبلو نين سلب وت اوان هؤإلا ةعضصلاو نسل ما دما
 نين ملل اعورؤصلا هنو هىطقإ ىر اسد للانمي ومار جاي نا تيما دارا | ضل بتل وةنس

 وللا لال ني مدا ن مهر ندين دهش هما دب هوبا مرماه كلا نم ةعلججاس جزحاكوللان
 نيو هنعىيوراه زعم يوم طا مهربإ نب هش نإ ديباج لهخنر ديزي رز لن عاهب ثدجم دارخب
 كل رعبا وازع سيؤااد وها نب ديا نبررهتغمح ورا نيهان رهن لع
 ل هنس نلبس ورع ذي دلال تاكا نحال يعل ملا د دنع وعض رارللا سفلي يملا عيري نر رمل «د معد
 دازنب كساد مدان مهرإ نب ديجززمج وب كلا ىو ةبانلر الث هن ةزخااد ا جؤتاامم
 ل يركولا هنعاقرد يصل ل رجحرر حا ىلا حر ماعلا نيرجتر تار لاله نرسم نعاس ثنحم
 قذعمش تار هش نايم ميري زمطلا ن ركنا سح نيريكن ,نامهوظذا ل يرمز رمت ملا
 ثمل [سمدطما زل سالب حدر يصف نايرم نب بيوت يباب طعم رالف عاقب هبا
 دارذب هدد ماع اسما نطيل نع ثيددحلابب كوة ىذا جوش عناد نزيف سطظؤح ىطساورأثن
 متطور زسجتب ناخد جوملا, ملا دلو ىلام نب لهي ىلا كلام نركب نعم
 ' نزلاء سبل ع تك نيل لل نطير باكا ونعم فلذا نسلط نس عض ةذيكو
 كك نرش ناضل يل د مكان ع هند كانها مجرم ةعاجسازب هيلع
 لاادفطهز ناك بنك كاجو ميز دادإو) جي ثيدال نزيك عميد هاو تاز نما
 ذل هكزصحلا باج عيان نع نكذب ندعوا اصر معان دل امها الهلا يإعتياد
 هنأد باسيل درا "فوك باعت ىروصلا مارب غم سنجل كا يدعي هيلعاناهطسا
 الحلب نرماثس ان اعبي هن فلا هند مسرب اكل يلا زل اللاب نار كول: نكون كلما
 الفدا ملاك هلمجلا داسلا مس ىلاولَصلاج ب ؟ةنيوصو دارت اكووع رسافنس ةزضإلاو داوجؤ تاير

 مرد بولاطع ١» :5ب ناككدادحت عدا هلر تاولممل ل ملا ذه تشم راو نم نم ةطؤفلا تل

 كمال يشار نيم يرجي كولا نعجن عج ةبسلا نمراجل بفاس هتيصغبد
 ما مني هارب ع يرجع دج ايا عس نيبال تعم هتسم ناكامركرلا مأرب عدنع تاكل
 لول هز لعمال اكو قمولاطن يندد دمار ارد هنعستنكت اقر كسع

 لاهلي ول داسغل زم كا ةتأهورباب اهيلر عسةنسدعب ةيداو تاهواسبركسعيد مان 0

 ناتي ر وتشكيل اصاب لهاا زدمجب بدعم ل.ل هلة احنا هزحا خو عمدرل انكم
 لاو كلو امال يزاول سادس يهز نسل اهزعحدلا براغ ذاحبلا

 عزي صمم ملا وداصلا باب اكل ايه هسا نجما ويرن :رهتججدو مما مقداد اانلالك ©

 رداع ابوه ادبدأر جبع ثرحدإر نزف نيىبامستل )+ نإب را انا همربر دا انس يلعب
 غلا بلع فيلو بالا ننيطاو كادالرعا ويزن يظن ديطرداح دايت يخت,



 0 ناسا تالا كي ناك انع هر أيش هن عج لور
 0 طسنزخب مارب هبرلاس تزال امد هنن املادة داسلا ري .ًامسئازهنلاوب
 ل اال ففنطب جنم هازل ًاسصل ابرام تفل> ني يلحر مهم

 8 لالالا عمال ةشسلا# ذه درا هز و اهلا نوكسر ةطلاداسازطن يزعصلا الكم نبل ةرومئ يل

 املا يمزملاب داماك امر جانا سةنمإط مد ةيزدصللاداو مم ةبشللا ةرربىتشا نيركذ اسو

 هنرانالذ انك العا عر راسو ملال نر متابع ذهاب ةنيا نال رفكم 2 ىانمل
 0 نا يزل تلاووميإل كلالذ 0 ا ل

 كك معافا لادا ملا ىلاهصلا تانلاىداصلا بأي اللازمه فلا ىنيزفلا نر كرو نباهنع

 ب لنو عنا وو انما اجلا قالا ابلااهزشر حولا هللإر كب

 8 ركع مالا اهزطؤونداناونإجلا داصلا بتل ةكَ ةوجفشلا ةييموشلا كاي بلطصلاتير

 انلايريلا نم هنو برارجرلانس نم ةريزح يد ةلطصمللا ةبلسلا ذه دانا ”اطوونصادت يعادل عاب
 ولا اس ةعاسلا يزال فهر لججوأمش نيلسملا ال عمرم نيك ةعاجا نمي ةيليللو

 !«ةهلج ممل مرد دم ؛هرلارازجزم هلق مانا ن عيال دصلا هلأ يرتد صلاريزب نمسا بسه ب
 ضار هلل كيزاؤتسا لابعد جراب 0_5

 ددداظنا كالا يررطا نولعر لهدا ىلا يدمسالا ركن يحاصر زا لدبمس يف
 5 نورد دواي دنس نويبع يرع ناو! را بالا انهم

 0 !([ذلن دن قع مقا هلي اهو تاع وشي هس هتاهو تاكد يراضللا اكاد عني يع

 9 ثورحما كلاب نحلل هدا داع نم داك ةرخالا جمالا نع نوره رمان

 3 مالا مالإإو اللظو داصلا به نمأم ةيدرقلاب نه ذاق 35 م هت شئافغد حال ال هاو نجلا يك تجرى هيلع

 0 ا يس هنا ىنم نطبرجر بلسعإل هلا كه !لااهزل و ماللتيكرتلولا

 0 ب حاطة نامي الشلال نراها ملل لل نوكمر ةامملا افلم قلل يوان

 اورد انامل باع ١داللا ناب مافن عامؤمب ماش .تلصا )قر كصلانإن بن اًوع باحامد

 يندم مل نال نكرم اول مل كارلا عن الكرم قح 0 امال ناكل لل نما سرد
 0 1 تب اطع ةكدلا للاعب .نييلملا فلو داصإ 3 . يملا نانيزلا ميكر هوم اكةنللؤ هن ينم

 3 يثير. توم لإ وطملو نمأذل وتم بخان ناطور هسا

 كلما ,سلل نكس ناب ني نسلل تن هبلإ قالو عا جوماملا :دن-نلل ريما ناكةرلبلا دهر لسانا

 امد كي نغلق هنا لحرف اب هبزوم دادجبوهرنسأليل ومالا تكنا مازلنا ؤ ب ني لنغلا

 و ةنعتمخص نسل ب ماجى هلا نيرا ومدى |ئب بهدم الاس نزعت دصانلج
 ضلوا 0 0 نحسن نم هجوو ايكو رت ناسإ زم نونو ماكاو اماكن

 ةيزهتط لصلاة لدعم "ار نانرع ةتشبا مر جئت تومالا دا م هتماكو نوباطلا داوقرحل هيلع مدتفدادخب ن ,رمال/ لد

 2 اا لانا )قولا كعتبإللا سا دن عننا س ئلجي نرش ماعب .اةيزم نايك هىرشع نس نا صم ومو لم



 فبفسداطلاء نام

 يضر بس هنس نا صاب عم نس نيحيزرافباننلب ملا ليج مارح 01 بان كراسات ومع رع

 كلل لعزل عمر تاي دعا نمرزك هن مضمر املا كي إب تكلا ععر هيلة لاعر دجال هن نار

 تيك« هج وعلالا كسروا زوم / هلسر اسي دددناككذد أع ارئاو يزعنلن ندا ربه بطعم قأعصلا

 -_-_- ٍِظ 1 ىهزلا نيعتت حلوم نمل الر ليقوس كاطنكو هسا محو قاف وعل ن) يع تن هنعمل
5 

 ناب كتنكو ننال ةدلعبدمس ميزو كك ةنلوهو ناس نسل واش سمح رداد
 ا عويرملا ةسر عسل هلا دبع يل هعانبك زبن ل جحا كج سلو ناو تيكر ءردنسللو هس يل
 نبال مبخر ني كهلان سمزككرافذل للجو هنعاود دلو ةهرعزر ويحل يركب! ان فيزا تسلا
 ملا كن ءادذ قدر ديالا هبل ع, لمس بدرع هانت سا نس زل ىذا شه إلا

 632 نال لاه اهمتفوأ بئذمرهر ياسا ةبضدهنلر موةلحيلا وس نوضلا نسا هرج واو نان
 ايضا لا نيا نبل جرا لابو ةيزجر نعمان ليكي نا -ازجعمس زدات نمل عبر كلل حا

 ازيا رعزب ما بعل ادد دل تب لكابار ىدن خالل لكلا فارغا ينل نعبال يسال دهر يزعل
 ذب نيكرمل يسلب نيني همسي كلر مع عفتس يزيل ةودنلا ببحر[ هنس عمن ماةبور
 انام نبعر) كله زكدىرناشب ابل طكالادجي وناسو هنا أه مكلروباس ان هبوب نيهرح
 اب عجبا د هيلع بمر نول تب سيرد راك نموا سا بنفنم رطل لاو زعا النوعي ىزدرلا باها نبره
 قدا وهنطور ل سار لجده ينساك[ ب همرنسر هلع: نيالا رج ضابطين شبل
 مهل نادرا لاو نزح نعي كادوا فم عمة كنب زر هنزل ل داكيالا
 مراهم ةنالرر»ن نبط رر عكار, رهاسنبر هع وكرم قارلاب عمة نصب زككهنسومس جرملا

 1اس هلا اعلم نس ىلإ اعمملا بب دال ايد نيم عبه نار نغيادحتن ةيرد انة بدين عنا

 د! هتولز ةهرإل ضررا سب غار ان ئلظفاظ_ ارب عرب [كلطم ك5 ةعاج» داكلا نتي نع ةعادلا دب
 رخال نشر لهو هنا ىبلاظنحزو نس نار احجدتبار تكبر اجاحا نع هدف اعمل

 رك نعنيملا .* ةشنلل هيفا بسنت د نحاخيدشناث هحرش رطبا منيت ارثلا نم هشفل

 قار ةكانهر تيرا كبر كق تابل ةعسليل لب هاش كئاجؤ نجلا يحس قار < )شيز
 الط اءادل نار عملا رشم ل برعم" ن معربا هنبلا اهب ةزهوتيياطلابتاءداسب هلل عشا هفئاش
 كي كل وع هنمم هير ندا. يرام جرا نرسم نادل هج مؤلم طدلذ تاجيل
 نال ]ْلاهر ارمازاء اه ناكناذسملارداإلاب ئررللادملال معا هب مهرإ ىعابال هتاووم لا هس خلط
 اني ةطصنا ىلإ ءكلار وجل ةراس كلام بزجس نطل دلل كرو قويا )كلا مقر ةنهارلا باذجا

 ًانراعصلارب ند حالو هاو |راجوت ار تاكة حاجه نعؤفرحر يفطر اكمال جلا بهيك[ ابع

 قبب نيف رجب لرعلطعزإو هل نش ة مرح تمم اسقط ملل, ب تير ناوية السار اكيدس اح
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 سيرا هينا 3و يامر ريعسم هلم ثهلح ثق رايح جر ليحس بيري لهطوم بحونان عرنجو ههرإ نهم

 لوطننا يعيب [لم عديم اس نلت جيلا نم احصل هن

 لاي دلل نعوم رام هداكو ةناجيال اف سلاو هرمنا قفا تالا

 طع عع م سس 3وبو ةياهيرإو هبت هكا مدان ةزمح نحل نيرو عاج لإ نيني

 2 فءاحالؤاأع داملالر بال ت درمد:هلكلا كد”! ممل لانا اهزش ذو ةيقلا نحل نورك ةامجلا

 ةيأيرل قلثو دصناكر ةرملا لها هنهاقور ره نب دراد نعاديرب نمين هرجر ربنا ليدل سان
 موب *نعاير هند كلا يباع و دا ذاب مما لادسبرع مي قحازكة ياورلاى لني ناكةنلزع
 يبدا ا م ةرهرعر ني لام داصاا لاء او د رم دنس ىشم درو لو ب اسال جو ىاللا ىذدن

 ا عمال باكييز لوني طال هجأب قزم حم فر علل اهوا تمادانملا ب اكو ازد نوعي
 هنا كنزا نطو لعل ليما طم هيلع ور نول رش تكدس ونت
 090 اذ بيش منوم دؤسملا يرجو نيد لفرد ذصر نثسد هلوعم ةايالزه هشلثاسدلا تاجلاني

 اهدضب علب دبطل لك ميكن هن يلو اذه يروم بط عكا هيرلا عله ىب سدلو ضفوتنح نه

 ل ةيزلل فشلا اناورو هدانا وتجيب قدوننح لق ةنالو ع اّيخع الحلا نيل
 7 ىددصلا مىلشست مهرأ نب نعائددملا ناينع (بابرإاو درع سؤحأف ء سع ليو قرطتيلا

 ةناكبطهر عد نحس نبثكررعتأ منوع كةزجر قداس زمجننع قرب يداذلا ىددصلا مزمل كوع
 لال الة لعمار رورلارد دعاة تصاازل هند ديلا 1
 55 دن ننلارب هنري نيا نببعر «نييه رب رع كدر ىدذصلا برإ نلمس مدا نبع ]شم وكرما

 ١ دكر مزيجبالاث طن يمل ةسدزررر اوصل ل م نعاس بار دراد نأ هإ هةنع يرد ماعدا

 00 لث# ند دنع دد واهيل صاع نعاكور ىرؤملا ىلإ نإهو ناسخ نإ !ابنيوبد

 با عمظدب يناس 2 نخل هلا بعمب شك ىدعملا اندم ) نط هيرو

 ام«ازخو سى #رنعب ينط رمش غفل يروم ةلانح ناو دعاك يو 4 نس تاسع

 0 00 نمسكلا تاغلإو ةملد املج يا ونجاارز نو باغ اتعاب هرم هتعاتتك
 جل لعرل هللا دهر يشمل املا نيوهرر وصلا فور زعم هيسما نه اللا هزل ند فيرا
 ا ماعمرل لاو جرفلا ب مص ا نيبو رع فرر يرمللنجضلا كدب بيلسان

 0 عس نادي ةلمجلا ةرلاهزحل اقودأعلا 0-0 ةاملل داتا ضيرامصلا:اهلاىداسللا بابطظفاذطيترلا
 يور قمل لهاؤ هدارع سل نع يورب اعل ي بلا نرتب هنلا نيبعر راعملا ةةيزعصلاقارإل

 دوا كيب كنا نطل نمراحملاإ بالمال بكتب هنلادب ع ىربتهدادبعيإل هاشم سرلرمملا
 1 1 و د م حجم مس زينك هرد عريسا سحيهاذ
 مح مزق ىذ زلال منار زل فل ربعي قزلا هنا هدام دابا رمي جسام
 واخ اظطورو ايلا )هن, يسلط ل عوار ظفالل جبل هلا دبع هرب سمكمداا بسعر
 حما .مياؤهناب حرب [1بزك مزعر صلال نفل نى نبدا
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 ٠ | 101 هابعما للة متلو ىدورورلادشزبن يمل هربا و قمل نيكل ونجا
 1 | 00 ال هلم يقارب بانا نادإز فابن نس داكو هزات

 1 يعن لبطل اهلالسيإ ذ سال جو تامر همللف لع ربحت اوم رياك هب ثيل للزوج هلي عنجد

 1 | يرجو اطوبمين نش لعرراسب ععامتدادرجم الضأو سداد عر ادام داك حصا نالس

 / للابد برسلا عاب ككل. نلل ب نسل نع ىلإ بو دبشلا ىيدب ريك يكىدبملا باهي
 . للزب يرجعه يعرإ هعارد عزور يملا قلاب عملا نحب رمش ملا دبعالخب

 ْ . ةيموتص بلاد لد عيالهظالس نعمب [كلمرو ؟وحسلا نايلس ني ليعطس موا ذانمإلا
 يحز كر ةيادرا نعنلس أ: ثيرظلز نصر لشي لالا كرد ةئقللا ةنزيرعم جهل قس ناك لإ

 ةياجل و ا _.ىدبلا يؤ بل نيدص ناكيبأ حت دجتنا غور بطلاب كلامى فسح أت
 | | ين قو لابس هيللرلف تورك انأح:نيلاساذا هل ناشي نمو نال ضم ةرور جالا ذر ج هته دضم

 ظ فان يملا هلع وصلات نير كنعأب روم ادد كلا نعادا »هلعطيصر م الة بحبو
 ٠ اقبح مهل 1 نمت غمجكبقلرج ح ىعملا 39غ رهن يلملم علا نيا دونم

 000 'مهرإ نيني م جلب ف حره وحصل ايت هورللا
 رعوؤددلا 0 ا نا كلكم ليك ملتح

 ا.ه كلا جمان نوما زاد مناد سععب لمت ل جونج تيلجتمنع

 ظ لهذا بغس ماب ةليؤفمل ايلا بوكىنئدملا 0 داصلا مب يديعصلا حا /هن..نعلذ

 ظ ان بويومن اما جياد نوعجت«ارو ئىيعدالملا ةشلاءزهأ ناو دأصلا بمأو ةإيبل

 ظ 1 ع
 ظ عدو له مرهم دالخب لوز فلا عصف عجن قع نلهوك,نبا ضل عشر ىلا اصب اعاصلاو

 100111 اور وسلاما 0
 انام دععب ويرش طن ةنهايدد ةدابعتب عودو انوراه نديرو عيولا يزماجتو با

 هل 0 رب داط فام نلوسلاما اوافابررلا ترداه نب لجكيواد

 كاما ماما مدار الالوان ىلا

 صو رداد هش نعانوكولا سازععر سوا نب نجلارب علوي وإلسلا نجلا رب حوبإ ةتثيرممم ماشلاد

 الب نعيدر دارنجب كسي ناعاصلا ل0 قبر سرصلاذاعسإ) يس برهكرعسؤباو نيب اير نيجس
 ا مجالا بد عاج نوايا لل نذبووم ناكتمدطل ونهم هيرزلرل تعاود ةورعب اثم

 لافسرعسجر اجل ةؤنكم ناك أ عسلا عسوب نودم يوكل د هور جابر ددبرمال سيو
 نامه ىإسلالةر با طنما هم ير الالهرا رجم ناهي كك تع ميه ونحمد ةرعن طال نانا

 مدرس نول جل ذا رج نوبه عر رسب يرجي عاملا زج ننام غفاوإو ثدل

 كيا داع 1 عفتس لج قزير دالاس عب يرعم يره بلو هاهم قيل نارين ك حاسح

 ظلي واش ثيحزلاوولا هله عبدعلو رت رطجح أ لا طفيل اذهل نس نزلا



 ا هاراكحب هنبعيسهللاقوو نادر ذ كرع بهدا بع هنع يدر هنورعنر سلط ره ئور

 نال ليلك هن معمار ناكر برص بلح ئنعبرصلا هرمرازه نب مهب نيرمخن ب هلا ببعمرب ليكن

 الخ ةعدرد هيلا بزعل ماهل اثرجحر نيسالا برر حن لمنال ردإ ىص اهلا خناحم نال هنلا بجو

 هدفرواسملا ابر رعام برج بورد .ىادىلإ نيرل ل باى عع ثوح اسفيشع

 اى نبكو ىهاربكود ثدرحطرعلا ضي صلانعأ برج هددا لعرب وأب ونه تبرزم ناعيرصم عبو هلل

 فنيل ولن جم نوب بززعلابسعتب لجوبا يزل د دالك يرمشلا نرد نهاقدر ةنيسهعنا باص 0 ٠

 اوجاع عبندابه ىركملا باب م نىعبب ةج شد ل مدعو عاغاا طلاب
 دلراوواي4 داو ينج عامي ثوحر داني نكس ف داصلا رجم ذارزمح نيرا دالوا نيزيضيصلا عر

 ع ةنع كوروكو ننإ كاره كب ديمح نارها الرا سؤنمزمملا درمراره نيهدنا دبع بدأت كم

 0 ذه ملا هزاذر تيرا يلا ةزءوسكل إو املا اصلان كلا رحل كيده نر يراطإإل
 هن سم ل اما يوكل لأ صني ديلي ديجف جواك دل
 ى ةحااصلا ب مري اظن. ىدارخلا نا مهلا ع نب ديمي تعلادب عج سو هنع ديد ىيفلازأ
 كردلاناارسموو لا فجر ١ مره تلا نه .لاا هز هورلل خلا ةككسلل رايي تحول اواو

 , ابوك ة ثدي ثيل بع ىبلوعلا بهمن ايلس نيتيحم هنعيور لعب نيدلالا عر توسل وع يور
 0 ميلا كه تالءلا ل ايللكر نيحلا نيك ىداصلا ند دخلا نيم داصلا باددتأ ىكرشلا

 ًاعلاظنا رجب ةزجننع قورىيدحملا مم ! يهم نيزحلاىلا نم با تالا يربرهجسلأو دل دال نبه ةددص

 تكرملال كلدسلا) ةبنملازه تاك هز مالا اجر ىلع !نيعلا نوكسر داصلا مند ف يلخص ىذابالكأ
 مل يانالا لهكردمازعلاب رهر وعيهم ير سالتاثلا

 اقري طتش نبا يباب ابريل ماذا عجن

 ليزا مولع هغلا لوكا اهب كب الإ هاتالعدعبب ناكبللاب

 تنال هريرددؤرميلا) خدر م, ةنس قارنا زخم يسع عبس ةنسرول مالا زينا اسلام راو هينس

 , رضاه هولي صالما نالع بيلو هعمل مازوت امام نابصارإ قدا نانا
 الدال مر يراصر ازمات رايك رود رججر مان دن مالةنس بج وباسن دو انعم
 نول رهعالا اكلابر جملا ةيزحبت نيحأ نيرمجيرمايهلاادإو ةيزح نوح كنا ازجعع ناظم

 5 نيل. اهادصتار عر مهرازعابو ىلا لعل نب ئيحلل هنا نيعأا دأدقمر ىذألا ماحب
 يةندالتاىدمالأ »برس بربط برهرفحوا عزا زيان دجله ةراك
 تهل ىلإ ةيإورثماو ةنس نيعسر ثالث نباوهو ٠١ هس كاعنلا اكد سريعر سأل نالملا ةليل قزبو مو
 0 50 انيس عبار بورا بيو تس بدال هينا كرامه سلا

 فلا ملل يجب ليما ورعاباد يرزق نال مار البهو نب لجين ااا هاباعس حك ايلع
 دواي نهال مكرم رهان ةسئ) -يلذاللة ةءسرس ل مىيانئلمبل نجار
 رافد طملا ربع نييك هدسار هوبا هنعيرر الاء ثزححر هتاعاس تعني ازعلا جنن سن ميلا وان تملا ر كوتش لا د صر
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 | واج مس ناوتتتبطومر دل بكرات نحال ماعجرهل نيزك خا عسر نيطلاز ون عدس نبتت
 أ يور مف نم هييوزلا لل مار هلارضمر) نؤيد تلح زار نافل نسل برك برقع نبات
 ب نودع زل از دابا نيد اولا لاكترمناكمارصلا يزل ىروب سنبل بج يؤ ععا نب دج»ا
 يلو ضر برجل عم هلدؤ هيرب نان عمد يدوب ان هنيرلا با وزتب ناك ىردل لمس
 هني ر بشل نسم :ةنس خزن ىكبانب دب ءهرإ ناو هنعاهددب ةداننصم سكت

 كامب مهر ىذارلا بيبا نيرهممرع كيب ناجرجاها نم تنحل مارملا الح نبال يعم“ نب نجل هيج
 نقال ةنس ديال ميرو ذة طنا يلا نسوي ةزمجتلاو هنع يدد مزه نا يلا ناعا

 اقيم جرجا وشلل و ىكل هلا الر نيل للة ككل الار دام طنايا تنجب ه
 1 بيرجكولا اسي ؟ايرملابا ل بيرخر مهلا أد بيرتس هيزلل بلا قم دزللاهزلذب
 ل معرإ برجلي عكا دبعردسر ا زعاقلا تعوم ينزل كلر مشع مع نب نعال نع كدي

 نع بتنا رياوصرهب نط الزذبم نيوز لع يزف ةكملا ال اعج نبداصلا ند يرصرصلا كلا ©
 الاس ف نددصتخو 7 هرملا ءاسه نب ميشا نب هدا يعاتب نيسلل نيل يح متهلاوإ انبسز الل نم كرفس موب

 يفك رهن, بيوس بومثن لجل ابل يار تاك اللا نهدلا سسع بريك يبا ل سن ني نيس طسدا بع

 لوول لأ ءنبدجت ب دجال هنع يرد مرنع د ىلا هلا معلا نب ةرجحرعابا ينال ؤعأ نجا ىبعإ!لاو
 ثايغ نيالا طر هنعيعرر ىجزحارههاب يرتسإلا نلعب جن بطون دررلا هس نب نجار دبكد
 اع كارم اطير هبا هلار ثلا نس ةزحلالاودا جؤ دارخم تامر ينال كرام نابع

 ةاوللازلاهزلاذر هكدا نزلا هرم اهلى ازا ىةلملا داصلا ف يد ؤئصلا يي لماد احول مامالا ©
 نعال ةللاب نعل هرإ نحاول. مدراا رحل -طجرإب يرد وصيكرت نبى يدم ةبسلا نه

 قمل وعم هنس معاظذا بذا سهلا عبجربل تكل هنعاقدد هءاكر حش لاربع بزمجترعكدرب يناذرملا ©

 انزل كونان طز بلا نيكمم ممل كودؤلا درك مل كوالا دوك املا داملاؤت
 يزل للتالي لجان نورث نافصرحةبخل اهل م نب جلف اجمل ةبشلا
 . بدول عشب نا ناكر مها طح اكو جغيملا بلف ب ره ن كلا ربع نبع اب رحال دبهربع
 حلا ةؤ.خرملا بام بر ضير ل جراوننخلا رحب علا رب عدلا فف لل هنع يود هنينل را صنرتم لإن

 ةليؤنملا لا نركز كولد املا دفن نشب ىلا مارملاب يك ب درا بهل دبع: نعاددد نبزن نم 0

 ,”"ابتنمل طاوله نسا مءرحل ىرذ نعبر مل سلا نه نزل اهلل نيبال ناب الو ني بأ جيع
 : دىيعنبمدلا دعرع قردطسا انقل غن اكئضيرملا طش ىببممننيزد ان بول نب بجرطوإ

 نويل دبعابرجؤ ينوه كانهم كس فرغ دمي ملا نردهضنع كر باجل نديرو ةراسل بداح
 دال فيو ةرسركلا نم هنمدحتز هكر دربر نجا بفس نابح نب احيا ةرعاص نك
 انالسرعىرر قشيرصلا برن تاملسوجلو لا ةنسؤتطعسلوب ت ابو ةدمر حاسي دجاضد ىلا فَ
 قرع هاب هيجلوا نع يدتارمم نع برص سرا ديس هجم راطملا حم يعبر
 3 ءنإلعيبدب نع يرحلا عا جان دار ريفير صاير طر نانير هزئيضيملادجسل راجل



 200 هيض املا كبهلاد غاخن ل كادر عو يدان نسف واول شل المل وراه ني دوك

 ثياب ربا. لهطضلار تذل نمت نال زلاب اك دانا دجسلاو > هش

 © لن وكبر داصرللك يل لصلا 14“ «سماذ ثامدنائلادال5 باريس ىيطينلادإ
 يلا تنل دار زدجل ساوهر ني دصٍلهضسل ذه تالا هزحل قون يرم ناش اب ةلطؤفس ءاباهنعت

 ثدتفا ان عورررنلاروابط عربون ؤيدصلا نيدصنب لهن لغز مدحل نال وب ١ ةينلا نهر وبها

 0 يامال نسل كه هناثإإ السكرى والا الاوارد اصلك ىو رع قارلاىداصلا بمادونعر يرعبلا لهن

 ا يجيب فصين اكل اطالع يرعنعط ل يدي ةراككنجد ةسيللا بانل عع ضرب نه

 ا نا مرحيمدإر : ىدراعد ددكتم مضولاذ هراهدال عم هبال نام ومثل .اطللبإ ارسال

 كابرس نايا نعمل انملازعاهياجلا هلام يوغن تالا عمم ناهرام دس تاناصإدإ)فدراضنإل

 ب ا صاادعت ,ههناربعنع كور رار صلا هللا. عنب نتا ةزهر وبما ودمر اسوم تايرلاب

 يتعد دال تيدر لع نلت ر صم نكوداهلا نهيب هنهاقوم ومر اسي
 نبمنابموتلا>.اقرإرملا هيناويعتب لمتنا نخرثك يعج يرجو مزاح نيينعلا ا بعر دعس نإ

 قع اهنا نام تاك دباخ كاس ما ا نييشيعدايل نينيز نعاولا

 اورنم هيعم باد احدا قعريإر ناعم هللا ممجرم اككيرارملا بللاطإ نب ريع نب نسحترب

 تاره يرارصلا هلل نبع جنبا لا نم سمحت نجل ذ ع مدلل ثوسبتسلطدلا بع نيرجيس رمال هنغ

 ه!هنعافور نيس نب جلال عع مدنا ليعر ؛اطغي نسسرلا نينا لسجو ىنم ١ نعىرر ةسدملاب عضوم

 9 0000 ءارااهرو ةإ ملل داصلا ب اصلا عير هتحجر كاكد الوعي ىلإ تهمسو جو داهلا

 اقر هقئلاطعدإ نع ىور فلاب نير يزل ب دولل نامل نب لهم يزوعجح ةيشملا كني سيرا د ةلمصلالل
 0 هبشلاظع هناثلا رار كيتي ىيرإلا هالاديدنيو ةلعلاد اصلا ارضا يبغلا باع. لجثفزع

 ينل بكمتفاو هينل نهر وشما ناسلالاًساذا «يرص ىارصا شقا هد ناس لاهل
 دين ثعلب ممم شرخ الأدب كرب هلا با ينملادإذدا
 عر نضارة اوكام نا لاه نايراكب هد نالؤح هنع كرولا _اهلال5 هشيطر ليم نب مئاه

 5 ًافايرعتلا بهتلا توهم طا نع ار هادا هلال ايدل شدملا ,داصلا سب تصل اعجاممع

 يمس اس يدير اع ردا قريصلاركذاو ةذراسفامللاقبو
 قلوب ! ةنادي أ لجو كيعس نيولادبغلاو نايرهل سوبعر مكي دلا>نب ملا بع

 0 نال ادم الوعر هرم عي ةبشلا ةهالببدثتو مما داما مل
 ذل زو نادر ددار اله ىس مزمل اعنا دهن ماصع رب فلخنب جموس ع ةعابج ةنرخ شرب

 اكد لال جرم يرن ئفملا نب ذأ عمم كدالبلا لممتب مدعي وج شت 6 ؤسخوب
 بسفطوبدكدرسوإ هنو زل حبب رحم دمر دبا برأ دج بضل دب هنعنه دس زي
 ةاضهازإ نارعر اسمان لع يحن بلجن لوك هيرب ى سا ابهنسأ حهتأهر تاكو مزنيعر فلخ زج

 0 ةمييالا تيك "نا نيدلسلا م نايكر وداسنب كردي



1 

 ١ ل جل هستفر وزر تعج سميعمم يعم رع تيرع سلا: دسم رشجر برد
 يي فالح هنعيرن اها ب ع نبع نع ثيرحزر دسهلا اله ب ىبعي هثيدحير نسر

 رفجيل 013 هناير نينا بجنن تارا ناكفرصلا اةطو عمر لسحح ن ف ةحباب ناد انشا

 ا يداي رمت مث .اعيراو وفرص عاج 3 ةادراذر عض نبهلنار نع ىوردب غ نب ورعدع ثرجم

  ةزالانبلان ااه والام ودود نب بودع نعاكرر قيال قيرصلا فسر هلبحت دوج

 تدب هنبأ > نابام قزح هسا اقزيدا»اةنسنلاو هيلا جامجامعابيلا حاجا يرش سئ

 كارو نيم وسما باد ضال بلا لاذ لااح نورمقز ؟ذروباسل لهم تق االضأد بند ناكو دصلاليااببع

 ! ” ل شرب نسما بالا انه نزح د اهل مف هيلا تراقس الاد عما جروح باو نموا

 الب :انهذؤ قدسنا هجرعد ةج كة رنع دعمولا )ذر ,نّسأهي مينا هنبورهاشلا !امبيقلا ةنسلا

 ظ 000 يرو ناو دبس تل هذ كارما: 4 يا

 . ةيايوبطدر ومي و يو شح مارست , قرص شغل سرسلر مل لي دعو فصلا

 نت شاري عنج سوبإ هزحا او ةياملبو هنا | هن بج عزرا حطو قؤر اسامي ىوعبرا هس ةرغفلا

 ا سيدو نملا تايلر مدل رجا [كل نو يسمع تكرممال نس ملط ابعاد
 رع نؤدفا )كاب ع ري زموب تب نزال عفى وإ هندبزاو ىباسو مرأة لس هلي ناك

 ار نجار نتا رعد ىسوإ دوحا وامك ةنس ليلا ودا جرم تلخ قع ا أد ذل مهي ةانعدنرهنلكو

 مس اصيؤعر اهلاريعأ هد نصار مم خيران عم مستمر مز كم قودص هنن ادا حمامأ ندا ؤ غلام

 يرجو وخورن ناعلسن رج بلك دملاوعنب رهط ىسعو نلالزلل بج ن منان بمداع

 ايت نيعيباب نتج عمر لع سلجوبإ هنبإ هنعب كرد «نبطلا هده نم نيكة عاجو دايرصلل يروه

 تنس نرلعر تسل ننال موب ةرنو نازنامو يعبأ نسون داو تن خاصا ظنا ذل ةزس نب

 نيثرجلا د مؤ دصل )ولا عب شوب نبدا نب نالابعي ل عنشاوإ باو سوو 8 ةثنس نم زارا

 واير [كهةأهر بانب هن احدا رب اهنالان يرو ايما ظفاحلا هللا بحر ككل منع قود هبا نعت دح

 19 درمم) وان اجرمفلاااربعمي نهر 35 ديلي زموباموباررعس كهزحاو ةياعبرا نس ددرحو

 تاهورسما ةنسزدصنم نولجبتملا الذلة كاندعبو مرار هلام مسا د ليهسولا زعا

 صا ليال بنا نه تعز كلم لاراب خرصلا هنااا 0
 و ندرلا )ماو ماما بوس عر كسلا اذه ءاكسل ّيدصلا مهييحادزكأل 8 للا تؤ هردلا نم ةعاجو

 ال ةدريط نإ ,ناهس نعدرر أ بجحن ماحولإالن نيعرمؤملا ةئارحل ناك)زح نليحا

 كرب نجاكربام اتالم اهلا هّبشملا | ةرهر نيمار نبا هو ترئمعو تنس هنس تاهوةّسو كرح بحاصن اك

 ارسم دعيج عا سمار نعو هبل نع رياك ندد ناكيزمرلاؤ دصلامعبا 3
 '”ةرراهماكنجيوإيراحلا ىدازنجإلا كس نمسا رجم نسلم! هنع دود يا نعى هااريعم لعل

 ل انجل ب بس قرصلا فدا كلمذ لصن هللا بع همت لجاركوزاواهرعم بدال حان, فاز ازرلا

 كيا هعدبب متؤن مزال بحي زجر مراعاد نفل نماطسيو يامل! نكس نيزجيعمس هانؤ)ها



 ه هيلع هكر هر ىلإ نهضيوهر اه دجب ءابلا ديد مشير ةرحتر مطولا ايلا وتر لا داصلا هعنئشلا
 285 هاءللداصلا عن يدار ازععلا .اذللوداصلا باب ناله ىملاو دعم ني وبل ا
 0 برت ىو ازكي هنملا ذه :علاط زا 'هزحا خد نابل ثيب ثحملا .ايلامدالاخدؤيجلا الل

 ه يملا راارداسلا بباب , ةياسانمم ناك ساي ماب ةليرب نب هسدأ لع نع رز هب رشم رداا طاف

0075 1 007 
 0 لاح م دب نادارأد ن ذولا نم ص نسل جرن ذان ماع ناكدذولانإ ئهر متيم نذانيوناالذ

 ىارضلا نيسان لم لع ةباسلا اسبر ىهثسلاو سو مانال نمو ناار ادصأ حلت ا ميديلع

 0 ناب هس نتاهرهجاشلاهدلا لبعتا لج كىدإو هير ب لفلان نجل جونإ هتعقود

 م قارا بردا نب لك ءا هوبا هنم عج هاو ايرهناو ةماسل كإورشم ن ْن ,هننابعزع كدي نأ امكان دهي

 طين 3 نا «يعاا ناي نيا نيج لسعر ماحنإ ماحنإنب الاد ىذصا ثري. ا

 كيزب نيطع عرب نيسلعولا هنعايود نيندوككأ نم ةعامج .ايباندل نبارك نع كدر ى كاسل عل

 "نيملدناو نيب 'سارصلاو ذنككا هان“ ىايصلادبز نيعلار تاعلابا انكي نامت احم مكث كاطضلا

 6 لاس ااا اصلا ساقردصلا ع املا تح نب لهجرب دلو اد نه ترح نارعلا) ها ميكو نع كورلع

 900 نارعنب نيس طنب ,نحا/ر سول اس سرتلا تي يز نيبو صدردصإل ةشلااع
 داليا سال نع بمر نوير ثور معي نه ةناطعلما انلل معا ااههتإول , لمرسي رم تحاك رد نأك

 كرر ئزهلا نزحت بيل نديعس نب لت بنارمعنبن ججوه درولاولإ ىف بدجلاة هنراوهر بيسلل نيد س كلاش
 ك3داطعموا اراظنل كلمدنا ببعد! هنع يور راما إ 2 يرسل احل )مسني نيسفلمدلا نبع نإ نع تح

 طنا داو داطنو , ةرمحرشلاو رار اجار يلا هما بعاد ىنابسإ ا مخسباد بازل ركود
 ٍ مرداس لص علتو دانا ثارولاع تسلط نحلم اهففوبا شب: ميتاز طابا هايرو هند لوقلا

 م 00 ثيدح نلمس لب كال دعنا ىلا نه نب نع ثيدحر هس ايان اصاال>

 اكد ٍنالؤسملير كيرا علب امانا رانك كىدالب نتعنتاك ادم ىدتم هناكرب داكلانض درع يانذ

 000 لتمنلا وبك ا ناج عينا لءامربامم د )نم نع ث ديكر !ارلاداسجو تالا

 يدينا اممع تنيك عك تلف هي الار تيت ادج اممم نك هناا كوبر

 لور[ الوعد اهراس ثلا هاددالل خذ مجان نيالا. اانخم عنهم ةيايللا رماد
 ناكذ ةهمانالا ةياويلا هلذ ع هحاورلاد برك هاذا ماسامان اازصعؤ زن لطف نع انملم

 قاهتاهرانمم دوضيإذ سك ةنسؤ م :نراوجج اوما جرحالا نوح ةهر مولا يذم: الطدشكو دو يحال

 50 هنلافعدملا اثنا نيب نك نم هس ندب ءالدإر ثي داحارلا هدتسهو نءرم اما صلخكي مانالكان
 في ءاشنا هدانا اكل داس را مزراوعلفو م“ عهتس ورب محال ل للة د 0 سراج

 ا :ريحرس [ج والدا كت دصلال يشل نهانا هزل خر نجعل ةنعراع

 تلال اربب عجن فمن نادر يزعل يلي ار نب شبع محن ةيرحمز سند درمان,

 يشعر ميحا الار ا, تريح دان نبىح نيل ام وه تسلا ول ذ فرص لاو كن هسا ريع م3



 55 6)ابا عال دما نيا زعانه ]بص نب نعلابح روجر كيإ بخ ماوه هربجال ةبشهاهذحال ام
 هنن ىذؤ تاو هايد نرسع هنس نيو لاجل دال دع يدعم ناكوازنعاا يشل نمجوهو ىلا كسعب انمتلا

 دولنا لال هنأ نة هزم ود ذحلوب ةلميتلايلا نوكيا ملاد اصف كو صل هاليوم ©
 اب دب نب بلاني ا بديل كب ماما بما لب ئرع دهر طازلا لنيل. ءسعس نل نانا غرك
 فاسوي نب بوقعي يقرلاو يللا تري نلوم وباب ) انس عساولا لدا دلانفعلاب نير يبل !إدلارحبويصلا زنا
 نابع نيوعنكبر كسلا نىبيه 'يدجتاس اريد ىدددسلا يغب مله ملاين لإ نب ثيل دادذبو يول
 ماك ةس ناب نور , غلا هس بجرم ن هت دالز تناكو طولا ذه ادعس نانمزلكهلب اضيوذاهمف عك عام

 !ليسلا كاببحتر مهرار كرما نيل نسلم وع يدر ىبسعلا بوب) نب درت بعلوب نحاو هنس ننهي عيانع
 العرش هنعااورو مرعي ىذا بولان بجي ىكتلاراعنب ل هد ناك وحتندحعنب جاي
 ا هنم روك ملل تنهار انض ميرنا يكد واقف الما دبع [كذلر حارسا هشنب
 اهعمتن ناك نازل نع لوما زك ناد هعلمذ جرحا لهاظاط اختي ت اكله يلعةازنلانعأم ا سويلا ناووع

 يقم نس ةرهفلا و ذؤ رغم اذ ماب اذ هلا بع نب مهرإ سس هع امابأو هب كيو كااعس نيل ظلال
 و يزحتب ىلا نعاصا وبان لدا نيويصلا كتل وفم نبمضلاز نمار ععب مشفلانب 0غ هضسمولارملو ةشس يام

 دغر نجلا عضل هنع وري ابل. نيد جبل يساند بعبل دل كبل نغفل علال فنا
 [/«هنمروبأسنب عموما يجئاقودصي تنس شوف ىو لافم ميد نا كد عيل هنا هود جامل
 كنب برا نبزيعا برمعيونإ اهرب|ى سوم د هن هل ىدؤ قبو هياكو ةيزحن ردو مالنا نإ ءلس تاكو

 قد ادن إو ةعيزوبا هيلا تسوين دحر لهنا وك ن جوك بنعم موعضلا جوت, نجلا دبع
 انييطعنسظوإ بتم وان .يىرغمل علس ناكل فهل هةر: هنسنابشس ني اؤخلةسلاورإ
 د نسب لع نب ليج, نجلا بع ذائمونإ هنع كود مهم ندير بقاع ىرراسبإ ىروناسيىئضلا

 يولد زورا تانألي مزار هلا اج مر اب داس ن اكهتفملا ين نعانب نكي هيوداب ع نجلاربع
 يطع لجل أر عار وحاب نجربها عم هيب تنشب نفل بانكدنس ايلا نم ةعاجلكىع ذمار
 نع مناك ةرظنال هدا دبهيب لكل هدم عم هلي, سمح نس زير منازل, نسب لهل اهلاناد
 مب صنسلبإو 5 ايا ديال اكفن ادهن ايجي مارس املا را خل ل خت كلذ هنا هنجكج هبا

 بوس ادا ديا ىناهضلانعابكبي مانا ينب | وصلا مزن نب نقلل ادبعن كين نب بيا
 انا انلادزيلح باو ممل برهن اماجزعانلا بونحين سرب دانغب دنا بون رجلا سنإزدار ضربا
 نيلكدباو ةئئلأر نيج ةسؤ اقزلاةداطئاقل هما دمعي لل هنمعم هناا ىنالاهنيلحايا عراد
 اللا رداخابإاب عروب اسي له نس بهذمل الأ بتف ناكل هتلر كير ها دبع
 | نهنادبعابادارؤبم يارا ماحيلإن نحل دبع يزل ىلوعيلل نيجراادبعن د جراصلا باش نابع
 ظ ناؤثاثللااىنم نابع من اكعصلا <ىالؤو متر اكان الل هسا ديعونإ مل مانا يرحدلارزغم هلا نيه

 . متابعا انباع ناحل يا هكأ هريرة رهططاهللا هب ةيزئ احن تيد امل ذك
 اب ليوا ل عجرتمناكر ةنس نيج طن نإ هو منول ةنسنس شو خو هنيزاح باباه برغم نب

 - اد 0-3



 01000 زكم مق :ةغاصملا) عزل ملا ده نعل ناحل هزعاخإ نتعب
 اما لاوره ايلاف جلل ادار هماكار هريس تهدجو كرمان قفل لو دي لمشلا نماعلابتهيرعلا

 بلل مسالا 26 هبادطشل انقه ا هلا انراو ىدابراراديجئعانق الع هتففن ةرالشلإو ةالسلا
 أ نصيع تكا مريعو كدّورمللا ىواعلا عاجدا !نب نمي لو ىدزلا را ىيسف نب ده هااتس نم

 يامل لهل ة[سضشسد :٠ ىةلحلاو الو نوير هتف هنا عشك ناك ثيددل

 تكن كيخدابجو كسلا ةهسرهر ةعاصلا)ل ع نك >0 مااوداسلا مهرأ ع نبنامعنب يقل عوب
 ل نة تكو «اير صعب قارا كلل جر لعل 0 مهالطصأو : ناكذمه نباص رد! 5 هل

 500 يلا نعأبا دإ دادعب معتم طماط بع عرب نجود بحاص ممر عب ووس نإ

 هس دج اجلا داع ميسا نلخس:نب لعب يإ ةاحؤ ثوردل يورو عشب هنطردل محرر هيلا ده ن
 لجولاالطداصلا تب جالا .ابلاو داصلا بايزعي نان هدمب ايوا نم جعل زعم موعإت
 ةئلتكلإج ندع تزول مارهر ماسلا هسا ه ةلملا .الل ا هزحا قو ثلا هدد *نمن أ حطم

 م دهس لش عسر نوبات 11111 قيرط ب حاب جوجو هصنرم لن حاب

 اول ىلع باطلا ذعندالا ابا مان ناازمصن ليز نبه ع هلو نمودا نب .هيصن

 اصلها نعلشلا ماص ءر بيكر بحلا بع نب هنلانكد نب جابر ها ديعإ.رديلعمم طول
 55 ,م تكرعت « ماو ع فم ]لة دين بدن نب مانسوف انقدؤببح بالذ هبإ نيكل ىإ

 طهيها ميلا وسبا نابع وشاب ترا ادهاؤر عزنع
 0 رزماع عبور متتارب ليزر نإ ةعيرط عب ماص ةنيصاخو اوس هله م ل ىدب عمدا طصؤإلا, موني

 قد ىيوهدا نيستا بعمدوفدا نيزككأدإ كو حاصر باي رمق ةر ددسن هل نيب ةعبب
 ماصأ ننارعي راعنإود هادم ىبدازت برس كنب ويخنب كزبنجطلنب كعب عانوةليرج

 00 نبهت عي ووشفلا يس يي ليك ردو نأذو

 0 يطول داصلات جالا نايلس همنالور اج بلاطه ماهر يدر شنب انقل نعود

 ياتي وارجع جستن نور ماعلا لإ بسلاح ةاءلل امل هزل اق ةدحاوم ةطقتنلا الا
 و يري اج ديم هاد معؤ كلر نمو نمر جالب نوويذإار ليكمالا عسب ليزيلال>وبإ
 لي بزل نا وو ةسروصونب ؤ قبو بهو ندا عر ل من نب نب مهوادعس نب ثيلالو سنان كالا دنع

 نيرا كيور ناب دجرنلا ى لاامزع كير نيل اجحابصلا ليعس ندين يو جعلهم كلل نع ٠

 © ةنللاووتلوللا ءاطاوز فد الكر ةحرلا .يلاة قم ةإولا داصلا م مهب ىكراشلا اصلا يوراه نب

 ةديذتماهررللبخلل نراعي وقل ل

 هادا . اصلا بسوعتبالا اسر تتح ناو هو نإ“ عدت ةزمشلا 4 ذرب م تنصمزسق جول

 .نعمي مرحدإو كانا, عصي نل لاذ رجلا ىلا هزار نحارب ةطوزننلا يل دينو
 تال ىور ماك ًاضإ ٍدأد نارللا 1 هنهىرر طع مرعىور ثيرح نبررقأ) يفرح غابملا يرمي
 5 جلاد ةمجلاداملإ نب اريل دية هتياودز كان زلاتان رح هيام

 قل



 ناره نءنطمدي اهلل ةبندلا له نإ هلا اادالا هزه ذر ادم نيس اب ةطومملا ادلى ةلمللا داصلاوب

 نال سبب دن نانللاءن داع ىو نب نافع ملح بدرع ليحل ثان جماد بكمل ديالا

 يلق يمن صلابع نا نمي ى لااا الكندي نب كلمن سرامخن ١ ههسر نفل

 دارا لس وجزيت ومرات هع دم ١نيبرعت هدلابعنعكيب

 2 موا سراباسلا ني ثجرعي ل بع نب ورق ع.انا فيوجن ل هن رحل عه ذو لير ترجل بع
 يعألاو بسسلل هنبلا هنع اورد ىلاط لني ناز .+ نرجو نوكأ كمون نال هر هيلع

 ديفا ة مز مر ل شال مما قارا ةديونارآس ل نال عد هيلع هبرلاحر تبانناب بيهحوبلا

 از ىذودجم وديع هدناؤ <ؤلا ١! باك ادب ادالراؤوط تكدس ةياعر اهي 0

 ال ضلي ريتا ندد كسحا مول هل كلانضدلاجدأنلا مترا طه منن يانا مامر الاب
 5 هلاواسا كنج هويشسأ داسهسار اول أد طسا الو ماأيب انما 0 0

 ينحر نوكأ انا” نو هلم تشنأ ايىالولا تازة سلا نيه راو الس بون دل مالكة ركلاذ

 يراني وكل !يلااهديبو تالا هدو ةريجلاداسكلا خنيراعلا وعي نيس. وع 0
 نول يراصلا العنب ملل نيوتن لكما ديل ديم نبل ينم هييزذ قىربمجللا ةيشلا هله

 ثنإرانر مدلا دبه ملاو اونا هزع دب ىدز الطلع نر هه ليكشف نعتز نامل درر ثرح ناطلما اب

 اقم هيل ىلا هزار انف سيب: دكهم وغبامهلاطفاظينإنل
 اطعرم يور درطمل نم ملال ثرعم نب مهر عادلا هيدا ف ثضرو ملا بهذا يصرهو ةئعاستلا

 يلالملنأاضرعرا هلكت تالا رادو مغر ن !نأسح «نهييودر ذو ماجي

 ماس ازال“ 0100 ةكحلزلا ةنيرالطسر قوزع زعا ةةسورك .مسياوإ

 ِ ا قبلا منامعلا كسي م ساب هس ثم أمرنا نكاد باعت نعىور ناعابا 1 5

 "35 نأس تدلي بدنيا عياربع يرن مار هيرب قارا يلد شرم تإهلاذ

 عجاف دعاصنب بعبدا إد دين نعاني هيكل ردنا عمرو شيلد نم
 2 1 رات خي[ كو يزشتسلإا ىلا ن ١ ثبدهم تريسجرلا لاو اىاظذا للمدلا عمم سسكس بعدا

 لاعم نإ هل تاهكر وأسم ذ تهزمجو تارعلزو داس نكرت 5 3 ثيدفل عرذ ةناكباصلا دماحيإ

 ويا تردر كتم كس ازا نبل مياصلالا نلعب جينصحيراو 0
 هع ة صو ىزلا دو لوا سلا عيداجتماسا كلو ةداج تب جيد رناوسنةياسحرشاال#نإ

 ل 17 اول وكاس

 00 م دمويهو تكي هثم تحعتا حبل بلا لبجاا هر ىوسملا جرا
 ادم اهدلنلاس باولو ماه كورنر ,راهىلاذإ كوني قدرها لو للا زس) ىيقابزاح هنن دنراه

 0 0 0و عدرا يزل غلاصل امهر! تيدسرلاببعي نسف دخلا .عىسنم
 تاكو ناس ف 452 ب نم وما جو موه تم ممدؤبلل ىمافازسج مشل يرقي ئماذلا

 اهني كى! راملازجب بال ظنا إ يكسب رصين مارب عنكم بيج يزاونللا ه



2348 

 لانا رماد هلظنلا نم اونا لج نفل نب ليكتب رجا الدار دحب مؤدب ملسن لاسبؤا

 2 هيلا ناز هيبيزلايلاب يوما لعمر ,لطللا نسإلد) نرد ا مود كال :ةزابجل لمذا رهاطب 2020٠

 كا نايف وروابط ىبيردت خا موي تادلة رش امهدا,د اورج اسهال ذةنالأ هرج امهدإ
 7 ١ فيلا ااكأ .ارموبطلا رمان اكو يرتب و نش اكل ما لانها ف هيل اةم مهد مزماطلسأد هيما يري

 500 زراوادأنك مؤ منج ةعيمم مهد ةسيئولا نالها هدلؤكد ىنفبز كن ل ىل

 را سرا سس بت اصابت مرج املا لعب نمل نطلع تين عشدسو
 نضل اولاملو )ريمان نع تكا يعي ىاطلا لطحن هدا نعاباو طل نحال ١ اوي ا

 يك ترسل هرجعلل بد دارج) هانا سا مياس طاصزب ل تنب ناىلسزء ساب

 ميا لبان لك قالا طلاب .نسفلو يدلل نعل نبدا دبعم يردد ثاخت كيد |

 ةبررعيل لا مايزلاع نهزيكنلنجرع يرينا نجد دنا يكبر يزل بلاي كيلا
 0 ادبعس نيدو ىااط سمن قو ريلا ل وكد قش امه ر نما اداوم

 هطبم سلو ل كب داحوتوتلا سلب اوباما ميزي له سلوا نعود
 خطين لاخيزصبلا وكاس حى دادؤملا كاص نم جرا وبال امنيا نهيب ةرمتستلابا 58

 طصوا باكي معمزا هله داحس نزح هياع سارح تارالو انيحالم لهل تيارام هير

 امد. !.نعلن اىرساموب هس ةرصبلاب قلد م4 هسزوصزدادذب هوو هزم ذرب فه :اننإلا
 الانجيل ديجر نجلا تزيد اك وباصلاب نيو رمال ثوم من هيغل هني لرأ يدلل كرد ظ

 "يع ةيرلا اص ةاوءتارالاوق لاو ملا نااصي اصيا متنزبهد ينص عال انمي ثددحبم ضار علام

 0 مثول 1 ةمماداملاتس ننال "ااا تيكا نإ لال اذه لق هنيئاو دك

 هيولاحنيرجادبللا ينلايو 4 لا

 هل «ليعس نم ةجلضْع تكرماشلا اننا رادع ناذلاصإل ى هم نإ بلل نبل جار

 0 0 داما ينم ىيادانسلا قاتم ناطر هير هنع اكد من :عيىاودلا نامرم

 «اوشلاللاو يرمز منمد مز قد ناةاصلا ةضأاةهتذ :داامزرلذو هجوسلا انا منعلال

 ات نيرو ين ع ا كه يطل ادب لس بدالؤ الذ :كأن ناتو امناملا 1 ةرمسوبإا دمع ليسا انادي

 ميزاب هيرو لا ستار نيؤم نم ةليؤتملا راها هزيم ميل هير كلا داصلأ تا تراست ل
 3 ابهر يراغلا ممم 0000 نم تماصلا ووعده ليش نب لج“

 3 بدم عليو زلارس ساب ,لوجار هلم مج ثيل مادا كدا ريع وب م أ

 سالوس ساعت هور كاي نارارازلا جت نب نسف دول احجرزار تارو) نالعنب زيد هيروتمت ع ونح

 ثمر دبر داب كس تسال ورود اوستن ينرسلا يحس .ننب ليبتنرب لهن 3 ضاوي كلها

 5 اربح نضمن ياو ةردص نارا لهي نيزعلا لع هنعتب -كةشسملادلإ هس

 ومو نزلا نم ثرعشل لا مم 2100

 0 كباصلا ةيادلؤ اهم يعم نيرا نان 5 يسن يتعا هتع يقرر ىاسبارفلال لا نبلسو



 ردا . 5 6 0 2 ١1

 ملزم النكت زج يعاود لولا داصلا وس رخال هنحانتكودارؤب ثرحد ةياههنأط ه
 نة هداج :سيتدذملا زنق طز كاي ماجاب لاند جدام

 3 انما ةرسهل | ند يلا باعت اسجناكن امهر يامال يرد بايعنب سايل جم
 5 كري بحل تكي وبدل د ةىييردالادعس وذل ةياورلاو يامل ةعاصي)ول نم كل هنااا هذالخ
 ناتب نانك هلماإ نقلل بالي الا مانسص يرجي سمل بلال نب سا بهل يل يل تع

 ته عىررب لا ةرعردس نس يزعل ىرغلصلا بطلاب مرايا لنمتالاوبإو نيملا نس تامهّسانليم
 اةيزاملل سلا كه تاتا كك قذاصلا ,يزدا مدلل بجنب )ه ني نسكل نامهرلا هنع ارب وجال 0

 بتكلاوتخر ةيذوفحأب يحلم اككر ايار اكرم رمل تزررمىب لجل ع, باسلاد ويلا ميرصم ير نم
 يل: ل قرأ عم قرت نم «ببزو اصب ةلايوم تن اوما دف رمد غاز ىروجرلا برطعبا داو ناكلا

 اةنيرملاويلاب انكي ,رجرلا بع ورك اذكه دس سول طم ناأجيرلا بيرل ران لور ديزل
 احس يلا ىرنعلن.ا0) نذل ناككوو دبجرا بس تاكا كنس حرجسبر ادم بلسم

 ٠ ودل نا نسر ناهز نيملا د مالا نورك تالا امهاؤش ناحل
<2 

 اقص ,لوبيرتديارإةدحل زج امنا عشا اج جرو نبدا نس ةدلجيعام تمم كغ 5 نسوق 7

 هد نع رج ىبإ اسح هنعاك دا قزمصعتا ”ىينايإر نا بالله ثرحاظمارا ىارعرلا

 7 /5 هي ابسمالا دعب كللس ناّمسأو تامورا لد نص لإ وب انسي نم هيلا تلج نرحل ةرنيوحنإ لاصلا توام

 طلعي دبام هعبؤإ لسلاح جزع هتياد رولا نيونرإفعلا نمازع) رع تاككجو هنا ٠

 دسم داب نع ثرحإلنبلا خلا هلاصلا نامل ديزي نب نااار نارجب

 وزوال شدتطابار اعيناكري ذل عرار عب معبإ انيق دراج + صاب ةياعناد

 لحماس نال )ما نيف تزل جسدا وع + عفتس ذا ىذو خرب بانها ند عدمت

 00 يشمل اذا ياا ةراطن نيسلل

 رداتسالماه بداؤلا للملا بيدا للا ”نبب لوس ويضل ا عزها شع خا ماس قزدوناهصاردنع تك

 نس نسم“ هك ناجمللا مهران سني هيا الا بالنا زادي هان لل م

 ا ىرع برب ندا 5502 قزير هشلةران أس م هنعمت كو ناهصارإج

 ابلة دو ول هنباو هنخىئانا بالمنع ناو برع .نولا اتقن نما خللا هيا ع ورا داع

 هال! مزلجر ةملاداسهلاز ميكس فال بردسورب جيرمن الود هنقيقرر ادلسنرب هع 0
 العشرح اساسا مجنتعأو سبل ابنا دارج مارهو لامإلشلا لم

 تينا عددي هنعاشدلا زجر نييك ادسبزرب «نيداهر نا الدعس نبيولادبعرس
 داما نيرعلا انساب مخي ' نكت أباواهدأملا نب يم طع

 ن لج محو و [ 1ك ثم 00 ع هنعيرأللا ةكعال مئار يلطلاب تيري اكرم

 يا !!هنعاكردد ثهرس و صلازع اىلابطلا ري عمربرما بقلاعتب ا و ماتت

 5 را هاد رام سفارعزم 0 هيلا كلل السب ةي ليلا رعت ماجي جاهلا هنناب يدتللانب



 لانفلاربر هيد ملابإ عس هتس عبر شعم ويمد ترس غبطحم أ ويت ركرتلا سهل ابجي نبل كلا قعر

 فزاد كيت 1 , لجلب دا داق نال باهرلا ربع تيرم هللا يعن صسانإو هيزحترب قعتاعب

 قرف ننزرمعنب يسفر ر جل كداورا سل |ىجرهارب وبيلا هر, نديعس ا داو قرا: لاريل , نسل جعاناو

 املا ذاحمأ و ضمه تندرج رهان دزعاداو روناستم ظنا هلادع مب ليك هددأ يرعأبا 2 ذا

 اعقل الامر لجعل كب ينازانس هنزل نم ةعا#ج هتم عج < مراقد اييرالا وداع ندصنابعت

 ليعوا ار ىبتملا عمىس عرب لهظحرب نسل نوس ونا ناتو رشعلا نيم رجور اهتلاربعر بردا هته طارد

 أ ناسإزب بوصفلالالاع ة,نطدتم مسببا درا ا لو

 00 همتاكيذلو اليبنايفلو نرشلا تيجو ءاشلاو ناسرخذلم رعشاو حراس رطو تاجير رجلا ذالنو

 )يصل الا وو تير هبل بعته يدب ف دووم وما ةنسانم ما هنأ جور رسام هنسف
 كنذ انس جقاربأ ,كاو ىرداصا اشر موتا حبوا هاو اوجد ردهم ادم هترهد ءاعدؤك لكي ايار تم 2

 امد نابلس مرعقور همر نيسحلازلل هيكلم اطدازها نيود اطار فوداصلا عر معزا رع عرب نيش

 تريلر هدا ,لنيهرجتوباو «كالورأب هانم . ميسهناكّةو نامل عممحنب لج روم نيس رانش كور

 معجم ينارلا بردا نهي رععج طا ءرع كور تادوحإ ها نم ناحل قرباصلادهانل عومي

 اير دال لاهها نم مي ب اصل سس ثير.ععي نيه سطل وبا كابل سركرباو ىلع: يل تره

 محار نيتي طواو هيافسم تيزادإ زول له كل : جيرلز لعهد نع كور كارحأب نب لهم نب هلأ فدع

 7 اممم نسلم ل هر داصقا غن ند امل ةزحولا املا خدك درا اخوبإملا هللا دع

 ةلاعرلا اوه نيدصلا كبرنا هال نم نبدأ م اًممؤ هذدصل ن داك رفسل ةلفذللا ؛ ةذهناؤلا

 البديع مت ل١ تلسس ه ورنا ةللاريمافل بالطىا نزع عويض لعرب ليغ دج

 يدعي مقا نمل درع ودع بابل - برضا بد نجي هام
 هناي سفسر ماج ةشمر قد سفير سل نبذأاب «يراضعالادعس ني ىكمتع كدر را

 اهل! لك نايل 0 ٌقراصلا عج يروم هاو د ايريس اال
 ةذوكل لها نيوإر دحر :دلاذ سالو نر يهلاوه قراسهلا ةعمز . نما مرر را بعدا ؛ةينملا كمه ريش

 ا املا دال نب اعالي تاير
 ”؟يرعت ن اعاجو؟ 30 وركب نزدرمج ناعم دنع ناع اهااوسرب يقل ةبشلا قمم نأعاسإل

 عد اسران باح جال بوس وهو أصلا ؛خاداصلا هلا فم احصل يمت !نينهتركولإ باس لور نأعأم

 تضل نزل هب ن اركيرج هيرو ناعما مزمأ نمناىالا ىككا نزربخنب ليحل أد هممت
 يطا وشن ءاصا ليحتل 000 ل نعاتبكا راع

 ١ ”بيسلا !عيسد لجو اناس ساكت رجو يبات يرفل محامو ريحا ترا عم دج( تفباصن اذعدل

 هم يراك نبل مهيأ ىءرعلا بهم قمل سودع تبليغ ليو قرلعلا نيس حرب نيش

 زال زم انالولف ذل ولت ال: :ر لج برجاركوب هنسمس مرليعد كر ريب اع نيرو نيس ى انا
 الرئه ة. دمي جلح دازب ليمن لةرداننم < مرات بياكل , ل موبااطمبلا ماير لت نرمو“
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 يق يحار ديرار عزب نسف بليز هبا نبع كهلان :اداكي ىباسمل الذ للمال نعودا اكللمنعيرب هناا 71

 كا نمراب ع ضيدحرهر هروبأ سدلسابروغلا عش ثلا لل يو سابد نإ

 ١ قلاوون ةدش ول سل رطل برضو ان يرحما دبع هنإ هلع ىدر ران اةو اوم

 لرب نال ىسس ابدت دال زلنا عادم ماه نونه ن ع ثددح كك
 قيوم الب لات نه نال نزلا هزل لازدلرلد بش نيضنم ليزا نيك
 ةنيغرع وحوار يرعر نس دطما ناجل يف يرتججل فاو مس ةعاجإنم مط ءاللوحدالي

 ذالك ندم عويس ههنا نعولاو قادرا تضع نإ تلح ن ا ا وعلا

 نجيب ىبومهنعىراب ال ناحترب ماضنو في غلا! صحا نباح ثرجراس نكااملا نيايعو )هد

 0 ابل, جوهر د ودب نإ تعموىدارسإ ىف فنارلاماحا نب نجلا ب عرجر) كدر )يعل طعونإو ئاثلا

 ١ لإنه ثدحتو للا بيبح نيرو ىذ أل قم هرممللا ريوس نب هديا دبع وتعود مع خفتس

 1 بوس دسم امصلإ/ ىضس نيرنعم رب لخير هلا نبع

 ااا ثورتج وى ,٠ هس تاهو دعس كيداحا قزعرر كير هدا يعني مل نيس
 سيرك و.رلمل بازل اب ثحرلا !بلاوةلمالد املا عن ىرإَصلا

 ميكا مزح. نم يراصلا يزل رهتن نسج احلا ولا نجر ناكرجل العاب لسكس جنم
 هيوم رجب نغفل ورثت يا ةماعلا عازل وراس الضلوابيأ ناك
 يئس ؤ نراك مرج راسو ف عرغس سنع تنك )تلة داب دال تمرخل هنعؤرصلا

 ناك ذكملا نمله ن' هيجي ياابن مالا لباس« يرهوفتا ار ةرانم

 لة زسجانلا طنب امر انظم نا نسخ مهاوحبد لير دوب هاف داب قلعت اع اًظهإو نس

 اب ياللا لمت الا مد تترتب نايك تس ام اعل جازم لل يكل ب كال شكل درب
 زل عنب كدعزد هن بطون يوه باهرا دب عن هبا خنر دل نم دالغس تعمد
 :ةوانبحفن تنك ةارها عمم لوبأم هانم كيمو ار اكمار نمت كة كر وراسل
 فيولا باكتيوس عا ةنسا قرم تنهاوال ريشبراةنس نيدلا ذ ناووكيفإ طال وبس ايعل أ دإ نب لب
 رافال نع هاوار هداوكذ اًيزح هنعلدو هيلعؤار هيجل نكاد هنباذ هنتي تكودؤم. الع

 0 لاح زمر سيجار 0 ثالث وورمىداوطع بلو دلاد ناوكوسرن اله برهع ردارط

 دي لاسإل هغكدر ةنحلل بناراجاما نسيرإصلا نول ن جلاب هن ,بتاكين صني يعمر

 000 ال ميلاتعنب ليلاس قو ثرختب يك لس نبدا جىدارغلا

 هانا ىإر ادعم بو ةدس ةزلإل ىداجذ تامداظفا لمعه نع يردكيرفل مننا

 6 هر 1 د نا وا اونو شاملا تاك راصتإ
 ثنيرياملا]هإ ة ةشلازم نزلا هزل رش حملا ءابلا م ممعرلجلاراصلا نب ئوباصلا مسا, ةنس فؤاد

 لججررير نما به سليم نانجوبإ مم ايراد يسال هيا داش
 هعبذ جو دجا!.لطحا ظعاو أ نرطحأذ سيضم اماما ناكل للزيت نررل جوبا ياهي مهرب 95
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 ملل لنزع يدرب نشل ناين ثلا سانددتب ل يعاعنرشم مساي جل الا هن
 ينال يلعن دش ةمال ل ماو هخوبش جسق ةنعالجم ىلا بيد نب لهل امإ_ متلاوب هنع
 0910 قزرد ان. رهر ةماعفلا نيررشلا ةخسهر بدالؤ نبدرجلا ال ضفالمالزم يرزشلا نلذكلادتنس نإ
 «سقرثو هنم نحل تار نيع لارا ألام يررصلان لالا له بهنالا ا هنكه ظمعا صم تيار داعش النغم
 , مالت نيرغلا مل ةرابلا هذ تاك أكل يرزل العنب ث م نسهلربا مزن «داكواوبزيثم عرما

 اجكيبزالا لفلان ثد حمم تنام هل نييدصملل هتككمورثس نمو ةداسنج نرش عرجب ب بس رزرلاو
 © ايلا نيك هيهلا نيل اب ىناطنبلا ىرطأب دوس يرو داوس واسم كتر تدل تعطتساولذ يلح
 يلم ةعاجر ىهو ناطعلان اطِمسلإ بنما ةنه نال دج نزلا هزْشخ و ةامجلا اطلا غار نيروللزسا

 © ل لااهدمبو ةيعل ديل كنب طل لذه:نانايإو ةدانال نريد داه ئاراهرىداذا االله
 اياب يلا نم نركز ج مارعم اطبخ ىلا هلا ند نل الرجم اهزؤ نؤلاو ل ءاطلا فويل

 امس نزملا تاما خرامحلاب ايلا بشلل اه ىصع اهلا ناككذ نك زن تاكل الد جد نؤدلاو 'ورطلز ١>

 ييا.تاد ذيلها ىسنطسلا ىلا اثني اوعي د هارب نسل يرملرلادب ولاول وهب دشلاو
 ليعي ىبعنلا ايار تيررعم نب لهن, هدلاب هيه اذ ناردلالا عا ىبدجيكرأبإ عسا لاعاد اولد أيس
 انيك ةراطنا زل تلد ندع برجا كو لذ مريع رازلا هن يرغب لج دبوسي دعس نط جو
 الث نيعبس ةنس بج ةيدالر تاكو الا بهازالالظذاح ةيرل بصب تاز جي لل عدت ناك هنع
 ةيخاب عنب لوخكول هنعيور كفنان سمو هموب نم ندد ةياهارلونيينج هن زصؤ تام
 0. راف الاثر نين تنم يزل بلا نيكد نيل نيلي ظل ةراجل هيعمل تاكد ادب
 احداهن مدن ينل ىلا ل تش نب دهم ركزي نسف لإ دبحرهر ماب لإ ةبشلا هوبا انآ
 اناج .لطرإ هنع يور نعر ناجى صعاب نإر عني رد | نيرطعنعأسب ثرحر سان ا ةنماي
 ى. ىشلال نجلا لاح نم تلعامر بل كيو ل5 هيي زخز ر نب دهسا نب لين سفرا د سال نب نعسوب برع
 لإ طمنسلاإ هبنلا نه ةلولل نيحلا اهزحا قران خنم نعش, ةلوننلا ءابلا نئكسر.ةيجل نياك
 ديم نمرهالكامنبل اة رجم لا نباب تهورعلا لب ىسل ع يرضلل نب وستس نير يككىإ ةبنلا اب
 نجيح هايل ع برهوم لعب ضد نظائر مضلل هش نيره ينل كل ةورابلا
 نهرا غني طعن للولإ د ىلا اب نعا نرحب لعن فملوبانكتلا هن عمهبالاا هلا
 كر ئيرلا ني طعوس بما ضمإل نيير هب سلط وسم رب امل مرمر نس تمهد ذاك مهربإ نر
 اوشا كدا م00 هنن تاممتش ناكك مرض ضجة عش نيوهر تايإكك ثري رب نع
 كب هنعىدد يدرصإلا نبا عري حرا لعب عديمللطع يوضن عساي موضملا نس نما
 لله نينمرإل را هس نم ةعاجش ى فطر نيه اس ني محا و ىنأكرعفحوباريؤط رانا سلب او
 "لاب كربع سار علا كرب عنب لع بركتمنمس ةعيشملا مهلا نين رك مهر هىلا نريوسر باطلا
 لرب نارغ عيسةهلج شي ديلا ةعبشلا مدتس ناكل جلل جاوا ربها عسل نسل ديوجبح <
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 06 كه نارا عبرة فم نادر ز مل بلا نم نيل هوكي دال هدجرات ةيرموكشاب ةلزنلا
 دبا ؟ر نع اك دناراحيزهاؤجد دس جاو شلل عنب كمت! امل باشا ايوا ذك
 0 0 5 مو نهر «ىبسا وف هنم نأصمررثؤ جزر كارجر للا بها رجس ينعون يزال وسع نب ليج
 18 انجب عير طصرعج هيرتا ةملمادب ىيادرشلا مدل حطظفلمذأ ان نايعن "مننا
 ناسا هاوس هككس اداه د جو نيل نارك ىلا لا ميرو ىدالؤبلا زها روظير هيدا نبل
 هيمان نيعسجل وهبنا زهير وسلا نيرا ة- هي اوي ل اندم انغ
 دمنا لفعل نوراه ىيرومنب لعلب نحنا حرج مر "نيل نسوي ب ةز نكد فيرا
 قدا تاالذ ناجرجزرانؤ هامان حكدددجإا لع نعا ريهانا لهكز مبدل نجوم ن نب
 دايخ لا زح يزل ياهل ايد الخد يتعب نر غتسةلمزنلا ديان يعامل
 يال جلل الك هيدر طنب نيل نبيع ن#رسفلوبإ) بينما ف جزا هيلا بتل دارجازعجل ما
 ا ىو نعل عر لجعولا طابا مميز زاهر رار. نس افلصا عج ناكر واسس )ها م يدرج اجا
 وبل غترابهلا رز كرعم ملص هش تب يررثبل ىبسفلبب نمش رب راها بج كيىلإ هشبل ركيوبا ةنبا هنع
 1000-5 ا عسدارجلبايدامحال نفل داصلال نجران هلال قح
 يملا مهرإ نب نيتمومحالا د بعايا ىدازجلارهاط نيرع ان اذبعىصنما يار ملالتشل
 يلا وتخمب نجلول اياد اكل مجلابعب ديل بر هواطابانلا ةيز نهاد عتيد هللادبع ب دجيكبأ»

 فساد لاو منع زععر لديك نام جناب 2120
 أو هتسيوربلا ذل, تاك دال نيه واسه هنسأا تصحو قرميتل ادعس إو كماكينإ ب اع نم عج

 يرد نب ىتجلا درع برمي هللا دب عريكمب! !هنفلا نم دروباسيب ةيامنمو شعم نكت ادد
 ايريفسانرحمازط ناككد ربا سيل هل نم يوري زل هام, عنب ياللا نب ليز دبعتنبهن كنب ديزبنب
 جدد نحب ةسهزع كا نما اس نا نسينا هاري
 انا امنا يزن تكد ىصأ اور م هيرب نب هما بعارا ت تكلا هنا هبيزجر اعزب يقرع
 لراس ككابر وعم نيريح داراعبو مارب درو مذار تب لمجد هدرهار نبع ناسازمب معطمهببورش
 يعور قدا ني دسا حاد ةهزحب نعل نيكل هنعييدقددلإ اعلا نوكتبل نايحلابو بكل

 رجول هرم يجب هل نيم كد! ةئاقلن ونحت: تاماظنا دعس ن هيلا بعل كوارع
 رد ماردازعا نيرججرءابعلا ىلإ هةىزحن نعت نبل ذعر ناردس حرب نسف ثم ةئال ص عا جاؤف هفن اسر زن
 ثري ىالا مورس نا: هتابسع بدك )سل ةنادجاب هرقل عاف للقشمدلا 5 1

 كارو هنهورد هن مهرب دز هعاللا ومن قحنايسن نست سانمح الاضأ.+
 نكح تلال ويف ٍضش ىبْرَملا سايب نيناع هنس تمد م016نس هن داو تنس اكو ىذا از نعل بهن

 لا. ةنبح ةحلخو هلي دم هدر ش ىلإ ةبسلا ؤح.الاعزلزر بالقر انتر كيشاب ةعزفلا بل
 عل هدغمادعوإنمثيسداب اد ندخل هداج. ميا هل زح د يبق محام رز
 تاك ظنا يرن ردع ندد ملكب هنع برد قشسرلا يرطب نيل اهدا دبعزل نع رح ينرغلا

 أ

 ا
| 

| 



 000007 ١ :جوةيوسالاو ماهل
 اطر نما ساحإمار ظنا جلا 1+ نط مذا لاتحأت ا

 اال لعرب ولا الاف هيششم ل نري زحلهنس تحمس مرو كرم هجم نب سلب لهي كا نامضأند

 هناك ورايربع سووا ودا و تاساو هنو ب ناصورج نم مويلوا قنوت آلة اد

 ”ةيريعسابعانإو عر خقطسلاب ديدان لاديرسالض و اهنيحناكيزرنلا سعب رحنا رزقا اا

 لانه مود 8 ةتس بجي نوشاهل سيل «هياربصل وليس هنم تحمس اعرنعوظخاهل قالا هللا

 0 نينينيزهلا يكرم كعلم واهل او ران نام
 قنوا وسلا «بنلا هنه نزللاهزللو ىذا س مرو او اولاد ةيجلاهوشلا نيل :ازلااه دج ساني نم

 0 ا ص انمماراجداوس نم هتبرق د
 الخال بجس الو كلاما بع مهرب جلاب عم هدالب لين وضبااهم معاش كرداعتارااو ناسا

 امج و وفكاوربلودبل ير الجخ لا بوب ب سر ىزملال نين هادي
 هي ا نك.ىهالا نيني كي ةيكرشلا سوه ب هس خزي فوشموأ علا هناوبع برجل, نيكرجلوب
 تضل انهم ننس وز هني .هزوهو كرش ةبلملا نو هناشلل ءاثلااهزغنؤر تاككامأل اعوان خرم ننلأب

 ياا وعل مماجهنم عبو أرماني كيما يق ذأعم نب ةيعهرير اعزب لبحا

 كرم نيب كرجل! ا نبع يري بز مصلإل ولك امسانتنب ليهو فيلل نول خزي مولا

 :ايادظتا هلا رع منار ىرجل ا ماو ىضاسما 0 ا داواكزدولل
 ذنس هانز تك تا نيهنع ودم مرهم داع نر ربحا اطيح ليعمل نب

 عيبا تسوون ايست مهلا بج وطمل نعاكمد هن كربلا بك يدع طراد

 ير نزلا ها نع نب لمان هجنإو ل (١ لع يدرك كو تالت رمل نب ماصع برجر ضد نبديع

 دج للدار قكرزلا هاويطب نسل لهيب بلا طريجاوب اى ةياهيرإو تام ةتسالا ونيك تام
 در اي 3 هللا نصب لجو قرا )يعاب دهم هدا دعوا غالاربعسن قع ىيري بلاط

 5 3 مكى هيجل ند كا ىرشخإلا ٠80 نس عراصمر رجلي تامور هم نيا هنبا

 هم الا هزلا نر يزعل اداهرجب ىزحال بشل اكم نجلا لل نوكمى هزل فد ازا وكما ابيع

 د رهمرجلا بع يرجي جلا دبعوإ انس تيزحإ لان عازم هئالث طيور ىن مدنين فويل
 هيدي و يدع ميلا 0

 0 ةياهتراو نوال هتس دورججو نأ هرتش يبل شم نب بعصم نانا نزلا هنزل
 .تما صار هور ل لحس عب سهلا نسف يسن داردمنينل اح نب ببن هطخ ديفا

 ع ع هدو لالالا لو ءيور نب وسلا بد يمل نيكل
 زك راغ با 0 م ةيماهنعي ا لانقدادعلا بواجي

 يداها ماا يتحطم ين ةيضالطا عال:
 5 ياريت ناك جاور المج سر, ىضيشلا فلخحد نانالث هسدورحو نادل ةةلحد نك



 | هه هنت 0 ا الاب اان ب لل هنهتمم عل رار

 | كرار ككيجشللا كنؤأ ألان, ب تدلك ةيلنوو برم و كل د ةيوعم دوز 0

 || يلا حنيعم عيار ه عة لا نم لا عالا قرات يعم نا ةلمزل ادلع
 | قبلا بروج ىبناعأ نب مهر نعول مم ةعاجب تسلا قدي وجمل و خاج سيل وشما جرشلا سهل

 اقر مع, بلاعب سوكر يرظسلا دود يعم كدددالر عنب نابع عاري هازجبإه سن يصل

 | ديدسوإ بنا حد اسد و # ىلا ةتستمامر ةنس عي ها مالا نإ مشعل ابك هدودرارلا سوبا هنع

 | يرام نون نيسلا سهلا عع جيلإل باولؤي كس ديدس ملص جدادؤجاانماسإلا تملا
 5 نمت رمجحأ ضف ىلإ ١ ا.مزيلا نيمو مينلالابأو هئيحأب كرما سلا اسما

 | قوز انغاو هنعدد) زي ىلا رمت قلاب ى لل يطع رعندحجر لام لقا

 كش هاكر ملاوإور ياخ سنذيلالوداجؤ تامر ملل متقاوإاو نيعاس برضعجوإو
 ظ الدنا يرسم اعلا عاود يبل نابي يمسي بع
 كيلاني نسلط هع تيكن اسجل دوا نإ نب هنلا دبعم زعل منهل يار كرطلا مرح يرججو كلبا
 ا عابفنس ةيفطوب ةوتماهر ميكو مائزند ىرمش نن# سشوار نير انفلدإو

 ةيجلا دل اهزطةيد ىلا الار نيس ابانيكنم ةدعوملل اذان كم 1جل عشللكى دازإشللا هبرعأب ن

 انالقزب دواد نىوعر كيد هلا ليعزيجرإإ وهو هيلا بشنملا دارا نوعبل ماوجر دانإ اناس هيلا نه

 امدرعسد اكره لمع الإ را ءادإ لاتسرط [ضدلعت داك دازإر شمل ونيل انو افلا دانإر بس نمير
 قسم, يرأجلال معلا نب دججوةيزم دل بنيرغلا بع نب نهي شي حني هرم ايل رجب جن هكيرب نم
 نكد د جبد ى لكس نيله نع ىرد هليع كحد تيد لما اهلاسشللانيععبزمعدد يرث مج
 اي ناهس تاكا هداك أحلارا صبره نبل مخور هن. ىور نيزاو ماسبب نمرلا جو فكاطغعب

 تلقممإ سم بسمو مير اذلان بطل كان كه ىدانر ثلا دازرس عربى كنب نيعا بالعنب نسلط عوباو

 فكي نطلب سن لد تادالازججن ىدب بيرت لد تلد يدم كلير

 زي نسلابه ردم دونا بع ربعك ىهتش ناكل هدا ةيضزد ندعم دبع اولدنع

 هول ناكوارزب هلا تبل سالاون درعودايرلا ىلا ذبل هزار ازهن دا شس نينا اداب نيك
 - دا ةعقو نا ١نواللص نبنعاانب 55 :ثدخمملل هيا باكالرحا

 بلاك نزيل مع عماس نما نجر صميز نععبب يور هش نا يردرس عيزيجعب و, سسشيلا ن

 0 فق يدش ةنملا نزلو :انكواوانغر اترغسس م ادةلينلل ابل فرك
 طل نعتبره أ ار ع فحبا *ماببعيبعول كازو نر جلا وسلا لها تام
 بنهج جس ا انما عاجانجلا) معسارهإز لع يرسخ سم! اماملا نازك نججدإ ار نجلا

 دزفجوإ انجب ة ربح نموا هنن هيلدا كادت قطو ريس نش ثدحما يف هزعئيللبن
 ارحل. ضلال اهلنا أد ريل طع د

 لغاز نيب اضلا نو نيل كالا ةنج عا ىف غار احل زيطللد م انلالاو سلع هت ناقل سيما



 يي ةجوكالمل نم املا نحل هه دبع نريججيوم يناثلا كلاس ندر نب تلصق نب د دس ديب و
 اكن هدا دب عب لهما لب.عوبإ هنع يدر نهنط نة مطمو معا نع يرر نارشم اضف فود سرأد

 لالا ةريرأد انهض والات تلسفلا نبل دس ل ندامة هنا ىرؤلا ايسر عطرا عرتعم اوكا ةئب هل نب يكونا
 ذل وع نس دور مامن ل ينزع حيز لبابا )سني ةلصنر هللربع 309 هتس نزيل مقو
 كنوز نيدامجيم يداينلا يناثلا نايع نب عراد ميزيجر كورس نال عمسار جزل جاو ش ويني ويانه
 05 ناربغن نمكيوباور وع ٠١ ةنس ثابرىنعلنهوينب مل نع. فادد ىزرلاري#يريللاوعينب ن ير
 خردل هان هزرعسل تناوزيكا ميسم نال لل ةزحردل نعياوز ايل اهلين ايلف سيان لكك

 35ناحاسلا رم يلجأ نب باهرلا بعرسز فل اونإ ةنعيدد ثرحاديو ن اوهام لكسر نايل تنس ةنس
 اكنكرتيرملن اكتلسسا درا لكف هسداسممل ناقوس ايراجم ادعت دم اكلة سظبرع

 نائزز لاهل نبع يزيح ولا وإنا ماو م 00ةنس لدالا عيب رثمنينارهلااب تامد عرهؤجت هل اثر
 اعنا نكت ظلوا خاص نخب ناكربللانعناتج بره هز ثم هت ىنارشلا هل للنب ةاهؤا

 01 تينا حطاب نوعين ,بيع) الا: ىراصل لطهي سباع عسا عسأ_اجارمبا
 هي ددرح ةيداتناوزو ادا منع تبكميزجم يزعل نئاشلا راصد نبا ن دمه سابا ةييرل

 زها تاداس نعد ينل عنيتحنب سمها هولى تي هن نيجي ونال عشغتس تاع ةيايرو
 لود نيب, لالا بهو * عيب تاءاككبحاصا اراد ناك ةملار تال الطعم يشل
 تاون طس ويس ناياككو اجو هند نادبع مانع, .حامبلل هاد مهن! بدال
 كاره ةذلرْملا بكب نودلا دع لهدا بعوباى ناري سالاقتسن اصم,ىم سرتسملاو كلل

 نطيل نع ثرلل يد ع همك ان,عجو تاكل لطؤ ملا )اد! حدر الجن ثم منيح
 قولان برب نإ كايا ورم ونصم واو دج سوبا دحسول)إ «دالراو ىرشيتفلا نضل نإ هنع يرد عرتو نيتح نب

 هني مذ يور لعب اهنا بهيك نلعب ث قرط داصول ن ودل بعت نسوبإ هنعدوور ىدزللو ةعاجن
 قرارا, نسل نب لع براد, نينيزعا ابدع م شلاولإ .ةيا مار اترسعر تفي هس ذيل قبو هئيدح
 ”. نارا »لاب ةلدر هل ودمؤ سل الضد يكمن كدر كمن و دص للص عب ةكمل تنل لها
 يلب ملكك نادم قمل ادخن ميكا بعرعر كارز بهدا نب ادا ةليعسرمم

 نيل كك كوز هارب جاكت ىو اطنا ايفا ع دهن نزلا عدول هنع كد مع مان
 يح بحاص دن لصور سمر ناولا خوبنس ةعلج عمة كملنا ين ارانب نيرو بعل اض ين
 ياا .بوادعسنل شال نم ير شيلان كلن مدج ايري نسل ري دمعلا دبع متهلا باو وب يا ةنسيؤي تام
 اغنام للنوم ىدانتلا يجنب نسلط ابار ظفالا رن نعانبل
 قل لإ نا شم ب سالب 400 هر لسا يردب نب درع يحل طابو يتبل لح جدو اما
 يور عدمها ة به متلو ر ىنبخلا لن نصرا عد بتول! هنسو ممر دبر ثيدال وديا لظتاح ناك
 لال تشان سل ىرملادبهتهإرإأ ا ىذا ها ةبحالةرانرها دنا اهنا هرنؤداللا
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 لال, مرج سليل نعود دد ديل دل يال سليل نع يح اني رسب تراكم
 كيري دانهلا هنعش دج لل ىال ةفرعبوهيانكى راسا: را هنع يور ن ارق, سه بت نش دج همام لأ

 / عيشي موب ارغب له ننيطب لعيب دوعس )نضل اواو رعباهككس امبارمإو عون نظ

 | افا 0 ا هن ا دي

 | ساني كلارا باماملادا .اهتول نمو ةداهيرإو نادأع هس دددحي قدح

 دورا ةلصلا تداوم 0 5-6
 ( ص !نبلع نبل لجوبا ةنعئددادهزت نا ةد املاك خارعم انضر محدش جرسصح

 ظ 00 ابايودعخ اهلية شافك ه
 ' ةنياجرويعن.ؤلصن مم يد نرئم )ديم هبسلاا ثوب وهلا وزع لإ هبشلا دع رجلا

 ظ 1 راسا ا للا واقل وات بر

 ظ مكامن ةعاج دنع ر حبل لاو تنا يلا هاذجر ثدحؤجر ريكا مع عوض دادؤب ثرع
 كلر واىقسيا هد هتس ارسل ناكل تلو تاس ول هلاضهللاو تابومللا) هلا نم هولا 1

 نيتي جانسو دبع نجي يدجل سلو ناهد 010 ةنس وال عيد تأمر ةيأهر توعش هنس

 قاوم هداعابر5 املا نا نرلا بلا نإ نع ثدحتساياكجر ارح رحا جرم نر بزوشلا لب

 نوما وكبرت اهراجلل نركرإ نعي دود يلا سو ب نجلا هني نال“ نيديجر ناوعصال نا
 ”ال) نيللي جهحمل انج يكب عيد شالوا جو تل و طضرالا هشرلتداليزقلا نيدو

 ب زجإاب يطال دبع دج قلاب عسديلا بند هيزشاو زج برداب يدينا حملا
 ! باك 1 ا

 . اراب نوع سوا هنا تلم عون ةنسا ورا مصتس تاو لن عدنإ بك
 0 مامي ةزحن يورو ةنع ىرد. ف وكيل نع مر سماازم
 ظنت نفل بخ حوامل بلع إو ميايص سلو نالت زد

 طراز هيما قه نول مارالا نتا هنأت نحدد اوه ةبلظحنو + يلعظزح جلادأم نلك
 الموت نمو هبال عسذتس ايو هنا ادام هبوط نم امرك لا نخ هزيكك عير كلنيض لا بطاح انإ

 حب لعرع ثدحيغلا يرد) و عب نولصتو لعرب رهجرب نسلط يسلموا ويه جداللاع
 يفصح ه نعى ود "70 ىيرارللا دعم تبرهجإو الفسح رولر ىدبعو

 يركز وبعد م 7 عفتس »تاس ناكو يكسر غني طهدلبس نبد هت نيرمجو نيه أس ل

 كاب جيلي ا سيصل 0

 كك يدارتلا لك يرطلا عررلع بع عبد ره ىبدلاناوعن د جنع يردون, ن

 نرسل ةبصخقشد ناسي سلا نه ىبازلا هنزل تفالاا هدجد هوندا ءازلاد ىورطلزحل هنككسلا ؛الإو

 للطلب بلا, زرلا بعبد كداب هبي غو: وشل اار ةزوةملجلا بس عيزحأمب
 2306: لابعد ب نلادبج لاو هنعوددوذكةداجت عيوب تيارا كراصملا

ْ 
 ا
 ا
| 

 !إ



 ماعز نيلي كل تبدلاوجو وهو مس ماياذ جرحت ناك يجر اهل ة لني ناسخ باول نس مسافانم هعياظن

 نيللالذ هاهم هب نموقنال ةيلاشلا تلاذ هني: موقركد نال ماذد جاز فر امءاعلا راسا

 كا بهي للا هير هشم نرتب نايا لين ناجل رانا ناسا
 نعني دع رهن ونا 'هنزددأ نع هنيزي تاج حيز ازورتتادانها هس مناد
 اسقوكأ قالا )هذ نب نمزب مايه نيلاسا تؤسس نب م هز كيلولا نب ماه نب هةيمع

 هبة ل ناراكدنلا مينا :نآول نست اذإتب معرإ رار باها ننال ن نطلع مرح هذ يكلم نم

 نتمنا بهي كدا وهران ار عن طع عرس شوب هن قدر يرملل نارلس ن.هددا دع ىلرإل

 اعل عمدا لولي هت داو ميزو نادم موعاع نم عسب و هددا نعي ىلظندا ذه لح

 فال يسن داوحتب, نم ترجل جد هايس دي عسسل لي ةدايزلا بيجحتب , رمد عمحؤتدذارت ناكراسدحم

 ند اال ةاشفلاورمالو فعلا ناطلسلا نعد هيلا لفلو رمل ناكناتلا رسول! سيلا

 م ١ نام نيرللا هور نازل ايو ةعاجب حا ص يهزم سحم 0

 © دليلا ةلكسلا دايلا اهل وبر ةلوزشللا هحيوتنلا نيشلاب ةبلملا ةنه ى 0

 ئه نرالبهخج نيوهخلططع نإنأ ناوع نب هس للرحاع أدب اة متطؤفلا ةكاسلا .ايلاه

 دنخاقر ميله لدن ذم ممل ميد مل بك مايبنؤبو هيعمل اساور وردك

 نفيس مادو بالى ةعامجديللا بنار مح تيل" تربتها مالو )للل سا هزحالال ةْشْواب
 شف تعاقد ةْس كنب هنيصرللاووعوفتيرعم لارا كدا ؤيدزلا مورس كنه برالابعب
 ةماالعألبع عي زمويد ىرعلل عفر هيي ىشا اب نه ران وبا مسا دهب

 ترعب _عنب دهس ننامعو ا ىاظفالل فقل عبرا نب ليوكيرلا هنعايورا«عو ىرطلا م اهني هنادبغي

 يرهجيكسل اوى نيك ,ربإ هنع قرد اقرت ىلا نع ىرر ىثبللا ةفظطنل نب ةسش نب ناؤعبدجتنا

 لاو هيبس الجل :لصىبجلا ماس ىدرلا اع رب دش ب زمصعن ,تلصلا نش نب بوقاعل ناب

 0 هياط يطع اتطعر ىلا النكرة نينلزك عشا نبل ىددلا وتركت

 يب اراك نسلم ناو ماهو ةسضابجؤيو اهذنب هير نمو از هضاب :نرم هيمو

 يعاب بوك جيل بدي يزول دل دابز نويزب اد: سيهن نب

 © ره زروكموإ مءاحل هزتذد نيش أبان ركنس ةلجونلل ابل نكي ةهجلاتل كوتا بنو كسي

 نارعلب بكيل ربالالع ب دبع سار. عسضمرإ رولا ثرخللو سوس يق

 هتيسك ىلع هيا رع تبك وكام ةنسْ تح اهو هنبزكو ثيرهلب ماعدت ثدجر ممر يدر مناد

 ازيا ماسك للك يزيل نبع مضلابادد ردازومللا 0 هلو هتنعار دارج بكا 500 يغب هاب ع رجوي وأ

 لوا نيران مو عرم هس ناصمررقمؤ تامودادذب ارب ىلإ, ليال تبا بطه يدمتأاو دردشة للا نرعنب مل نيرجزجاباروئافلا هونلإع

 مدعتب دس“ فر نوعمنم يدر كا طس اياك شن كركم امس ديرجت رض كيرلا )سس نب نيس
 اعز ماا عرعأبب ثرع دازيد لكس باس تل ادعس نب روج رمال دب !د كاطنالا نآس نب نوعترب ندا نيبع

 لا ردا نسا جاين سا رب نيدس نمط مدا بسه رسوم فراسملا بلاط هتك نيه



 0 ا ا محب نايل طع بلي تلابإو 0 0
 كنت اياونب عتب طعن بحد ةياوع نب ةله نبال ناش رهو الواب 2+2

 ايكو سعب مجالا للة تيللو ىشمللاو نأيرع بدع نير كي لا 0

 نعل. هه علا وعدت عجور ندا نجوا بى نع فور ادا د اكو ةرعلإ هع م ناس ني مك

 ”ةقاريعنرب دماج هدلا بهز يعواو تانقللا باكو قيسإلا ناجانإ نجي جدلإ ككزكمندالبعب اي
 | نير لدا راما ناشلا ا يكمن ناس رصد نؤمن ما هن ههنا دبع حب مث اها نب ثيل

 لإ الإ عس هرم حر ةنضم نطمو د عرود 8لتر إن ذم تؤ ناك
 3 رطبا ب معان رح نجلا جاباو وخز ة يركن و ناطظفلا مهر

 ملدا زعهساب ز!هجل تزال دال يدوباشلا» اسس نيزك بعد نسف ظ ديرب نسنوهبا.اةزكميدؤتل جبل هذ «فدم 1 /هةسراومناكت مالا ةنسزهصؤ شم
 ةزكاددسولا ! هنعووراهرتعو ىداللامالا مم قاد جرش رابعا نعد ىو ها نماوودص ها 0

 مااا مزن 1 ا ل ول مايو واسم 0 4

 دز نارها عب عنوان مرحا هيلا ةيبزي)ها موشسد نم هؤصا هش وز كالا هأ ماباو هدداامجر ةنعْزح لإ بحاص 6

 اكمزحبوروهنؤلا نؤس مر "رعس عش رطل عمو هنح كاهل هنوكاكوا وا اد انو

 زيرام دج لب اكسو نعال ةعسو»شلا ىراع وكر كلم نةعمزو قانئالو ليد نسال لوعم

 يلا رتاادمدلاو داداهار عاب مانمهفا هيك ول دحر وبا سراب كدنعىدد ورا

 كج بو وديلاب تاتاسإ ال ةزدسؤهمم جزحداصفا» دولا ناو مجم يطعلالنبوجم ة ةيونزب

 ير هقئلاو كيدظطم اهل ذه شعر رشا وهلال مكدلا ةع هم زغب عرح تهدأ كيو ىلإ تادلة هنا

 عنو ياا. سالع يرجع جدت ئيمتم تيالابودانلا ]د هنس يعدو هم ةذوكا دج يلب تاك
 ١ ديج نشمي رع سلة اتمارام كوني د املا ناكةتمإب قذن عرازعلا تاكلارتب ةشلالذا تنك

 هللا يح 250006 كولا هدا بعاد اد>جللا  !هف هداج أ هتلؤ_منعهلاس المنا ها هع

 وانتا تيارامو باطلا ىانيعلا الين اكد أدرس نيش ديكب نال لا اوم ابيب تارازهو
 يروا هنعنيح يؤلم امح نالها عدله نيل ل هؤج تموو هدا دبس, نسل
 ألي دهدمج ىاسلاناكواسإو مهلا يزن لا لاناعيرن منكم نسلط, دخلة كدفلمبا

 زنان) + اذر بانيه لعم نسلم ربديغتماأر وم اًنالدو هينا رسل نوعا حاده ورعب اادحا 00

 7 نإبوهرا 8 ةنسفرلابت امور سب ةساوسإو» يي اا اند فلادب محور هجامدا ا

 ردا راعني ديلا! دل ميبزىإ كلا نر حن لج سفشملإ هعستاعما اهارج نمرمر تتلق ةنس هالبنت

 الس لاا كقرجر# نوبي عمد تندأ نت اضل ئنله عسا أ'عجيري ىزيز اان غنإو هقففلاو
 يلاقي دي سا أذ درع تلوا د دحاصيأب

 رنا !نلاجلذ ثيصرعلا هللا ببعاب اهلا تذ نسف بنكي لارا ندهن او ّييونغيار ليزر عيال
 لا يل د ىموبولا »ماد كف كي نمل اني اوبل



 لاةرشلا ذمار عيباككر ةدازلل حوشنم ةعا مال رار مكمل ةزيحف يرسل تيت
 مقرا نيا عيبا ملل وزعم نزيل ةلص عدباو سيفو هناا مين هيرهر كدسر ع
 ا اوال ساليد لبي الل هذي هنأ الار فيي لي نعد ل رغد تكلا وطتعلإو نم ناي

 هاا كلا: هتيحأد عنيد باقل انذلورانلكال هيله لة ايلا مال اطل

 كرت وادإد هن مامر ناتلانيركيحإ لعل ددسن كل لاا دسم حل دع تواطحت جو اطفال
 ال تععوعملا هنأ هوب كلا كمباذه مل لولا.« تيضمإلاةوهقصلل باب نم هدو هناك
 50 ملا : اصلا باوثايأ هد فزيدلج نيزاللسااكدمب .ءارهلا

 باوثالاو تادنرملا هلاجرلا جلا )ها نم ارد تاس تلد كل ا نع ىركالادام رع[ تدرشدت

 عر مايل از بربك نهال نؤد دابق دكا [هرهالو اال ماه ايلا
 0 ءابلا وزد ملل لوب 0 كني هنادي 000 تاك كن

 5 نيف اوهتجا:كسلا هذا عا جام ذهابا منلسلا تؤجر «ليبل هزع سلال ةايللا نع

 نعبر. ئه كلذ يسمو 1 عر دسار جلا ناخب اهم جامعا نام ممم دارج بالا
 ايبا هز هع مغ ناطلشا كفمارغ عالق ,ماطج كب اطل ور كا املاك :نهإو هن
 كلل تار ديزمماعرم باولع 1 تسار ارب هيدا ةهجب لهأت ايرهو ردت ٠ !ةلاوتكم ناطلملا

 اال رج نسل هموم م س بم ةنس زجل عيب عملا عونبو تنصيوعي 9 ا ارومدلا لعلب
 قى

 6 للاب ديلا هيلا يااا انالحعرإ ىعيب ب ىعاتباودُبلاي ائمالاب ورمل

 5 قرين هيرو نالشملا ةبللا لع هنلللا اًدااهدسو مالو ارخدع يلا ين طبخت تلادالإو

 طوب ةل-دادنم مرق لاهل نمي ملال غلا دز بهار را ل قميلا

 دع مهير هنا دا جسوم ؛ حرم ياس نعلرب

 مي نينا مامصلا نإ .دهر نس اوك دايز رسم الملا نبدوكد كب :ديثملا مجرا تدعو

 3 دي اويل نار رسمت نيل لا او نازل نأ“ داسي ميهارإ ! رجل ىلإ هتعقدد

 ”قديصن نزع نهترع ف در ةرملا نم جف نلجب جهر نأثالثلا باب تيرا خاج كل هنلا ليعتتب

 دريان ناعما نانالنلا نعيوسدادؤم يلاعنل نإ هنع تكمن لذ يلدا يدع ل مهرل تيدي كو

 هلم وسي طلع مكابعما يزل ضلا بلا سديزب ول نع يدرب رجلا الثا ديزل

 0 يمنا ماو هلا نينا يدرج اللا ظنا خ اجركم نسوي نب ةرمجمشسلا وبل هنع ود :ريبصلا

 يتسع نيل ّبواملا تطير طمرة نم هم زجل ثلا هيلا هذ ةلمل لادالرسكو الا هوتميل
 اكسل .دو ناولا لإ جحا ىلا ورشا او وممالتدارون بريقن يعفو

 ةموياجعب ع نانا هنسعس ككل ىدبمل ناب نددشنب كل ءادب عمشقلاوإ عاب

 0 ةئسلانم ىلا يب 00

 أنو دازتجلاعارأ عي نميز يلود نط يضيم ةلهزا زد سلا ايارو ىكلا ةليؤنمل نللاب
 500 زاعيجلاب مماودازاهط ناكل ثلا لون د.هلابس مينيون قس ىبشل وأبان



 يستهل: جالا تستسلم تاب شرطا
 هع ىلقلدراددت دمر كاك ةدزككلا هيلع تازير همر وس عفتس نااصمر يزال سلا يد اكرام اج
 قار درطس فدو عرس 8 ةنس ةزتلارأعد جز دادخبس قى هبا ورا و هجشمجو عيرارا ثالث هس جول نم
 ةاشلاةلضاعب اورام“ فنار |لكدالزا نذرد) ناار كلالهل س ناككرم ورجل لع نزلا يرتفادساحمبإ
 لهما كسوزعب يالا بيرجع ااباوإ ذي عسلية خيرس يزيل كبد ةرير

 كسا عمن ىرونر جال عمرزدلا نأ بزمظلإ وضرب ا كيلا نحا امإر * فوو] ملا نركربا
 د ةدارذبلال) هس تدع رعب ول عبر ارب كراع أبا عم نزلا ةشردلا ما دةراصلاو نيف نكس

 ؟يرئل بلعب دمتي رار هيدا تال منجي مدع تازهر اج اشم قرداو مالا لنا هةراج
 فاك مز ةناكو بلاطو نما ازهلاب ه5 ةذيرعس هرج هيد نام هرج دارج نسابنعب دريل نب ََس

 قرجر لطم نالت هملا 0 هلع ورعب اهنا ناو ةيرداط زعمت زو مس نساك

 كايد 0 ةس هين ةدالغت 2 ل اوودارخم هنس دعم اعلا طلح نيس ءىمربسطل ولا عادا و مدلل

 ٌ ا ياا ىرردر شا رجس نسف كربلا

 نري فلا اد زمام ةدعسم نط معايا! معةلاهت !اوردل مابملا «اعاب اكان تفتر
 اودنلل ناك يروم لطمل نعتز لل تاكو فاد لان عمر مدان در الاول تورحت
 0 يدا هن يح سفاجا ةدؤيف زو وك» مهل زا عيررشسؤ ةيداو تاداكو درب هيلهتمازب شامل

 ار روى دول دو نزيل كاب نه هأب مرج دارزود كس يزورشملا هلادبعمم دبع لبجركمجإو فرح

 ”ام مرن يل ريمهامخدا فيج داو سزمعج:رب نبيرراطلا لاني رهعمنع ىرد: وكل مام
 نزول لن ئه ىرئيربسلا دولد بيرزملل امهلا سوو 8 ةنساؤرالعب شو تامه

 كييبشولا لربع مجول نعال نيح يهمل زال نع هور قعر بنا باكر اجتينيمرلاوع

 لالا كلبا ءاهام» الو ىلا يناسب دادخب جهد بدها لعرب

 0 ا ساه عبزللاهزحأ نر ىلإلا هرمي تير كلان
 ناز ولج :هزمسو رمال ةهاخؤاط بدا بمحايل عاام اا هلي ندخل
 فانز لالادل اهطجو ىهطقن انضم ذيل ايلا نكسر اها كتم تلا ليلا 5

 0 يدون ودهم اريععرب نجل رنين نوع! نفعنا اهل نيا ةزعا لد الأ نم عاب
 :تضاجا ندد: هذا لونا اع حامي هوضعيو هلانحر ةنعتول باعت الودع
 لدي الرخام نيتك ن اهيا لكج ومالا هبا رات هلال تبراصا لد هتففلا هجر ناد نخل
 تبهر است ولعب 20 صعب لجو )قرا ١ هيلا وك نايادل همردح بر وماحجرادإر ,ركعساهرإت

 5 م نساهم وجأهمل شالو ىرددلا تلح عم ميل ةالخبو ناوسفل فمر يما ىلاجم موب

 630 !اخول نحيا أير يره نايس هير بلعب ون طرهتننغهلا كبر زجل ىلا بلح
 تازثلا لغزو هرتقفلا همز سرلعبشللا مانت رمل لسا يز هطلت ناسا زعم

 ا هنت, رزلقأ هرمز ذن هنية دك لكنا كلذ انف بداعي لف تراطإ يلب متم



 باكو كل يطع طوبا ظنا دهم كتل قطا غل ذب ةرظق دارهم هاو لعد
 ع كورا دج يدب حارا واو راب ورالاو ثيرح دار ذيلها نمل يثني

 وفن كان هلقؤلوماب اك به ذمإل ةما رح عمدا هاذه دانا! هو ةردخد ةرجرغبكخميالاذ

 5 ليوم ثيوحسلا,زدلطهلا نم كش قر كبريت ةنوج يلع متلي هارس .ةمرتالر اروع

 0 ادام هاليعم عوز !ااجزحأ يدم عمة نلعب حاشا ولا له بريمر عةنع قرب :نايلا

 يا بسلا هلدلامتدزوعتلا ع عمار كاطمل سما وجنت الهاوي عرش نش هازرح هناك برجر

 هنئاررع يابوي عدلا دكا نميري جلخ اعميرم د يارلاواالاب

 يجلد 5 زاوهوا 4ك لج نأ قلنا رهان نول ظالم هات هنأ عب عراك زهد

 لكننا نيل صا اني تب مالم سامر ناكؤأ ١ قاموشلا نيكيررمسا ليارب ليتامالا فيعوا

 ا درسا الح نب ملا عيا صفو هلمر نات ا

 © .اهزلذر ينخلا انرقعرم طير ءادلا نكتمر زيجحلا ينم نم تسون نرسل ار ىلع
 : طلاع رسل قلوبنا نرتفلاا + كرون هود :ارؤرب ورمل منول هرجع لل يذلا هينا
 قلاع ياض ىلا ماو يقلع رسم“ دراطنسو قرد خذاسإو دنطلاو مهورلا مددت

 دامك :ميايكمنادبم تب 5 مههنإ جسما ءابا عج قام ولالا طنب فرقعلا منال جهلا نين عرزع

 كيرلا سشاإوذرأ يردي طا وا دخل داخل كلج نينو 5 هنعىورا# ير م انلا برقي

 حيد هزت ؛ردلاامسر ب بقعد غلاب ميريقج# مجكنؤ لا هللا نعوبا نشل يلا

 ص اداة هدد ىزيوتلا ثسوب نسور مصل ريعان يطبطو 21111111 يح
 دراما يله هنود عملت" ةيدازرشبو ىيط دل )وبك ن نول نبل تشتهر نماسلا كرم
 ايلا لدن هز ونهو له نب معبا م«زكزرلا زيي شا لمعي ره ربز مخي ره نسلط 1
 5 يكرم اهأ اشار نّسلا بايزغ هنو يرعيهر لف ب مهارارو خر نعكرإ هلو يره ها
 تمارا سفاجا عدكم ةيدلا ره ماللل هز نيرا النا اهلا يكسو نيل شل

 دج نا ساإإ نع اكور,يكلصلا ١م ناكأ رم عرم نا بسا الهلا نم قرزملا ئيدلا كرشعبب أ نيب

 الل مره ابهسل ل نب يقلرلا سماهيج حلال يمن نسلط هدا دعي اكل دبع ئدديعس بلكت
 3 ايي قربان ا وهلا دعا الا ةكمو ةيجلا نيالا ايررمتلا

 دانا نيييلدلو لولا نم ةعاهجاسبم مودم لابو ودرم ف كيف فوه هانب تاحينملا#وولا
 0 ملاوي يدب يزمسي يرأهدشلا داناحس ىواسصيبلا هش 6 ادا ]كل

 00 مهاراملا كلا وماس .«نسواب نبرملا هزت فرو را "لوب اكر ين ادأد

 نمل ناكراوم ادم و هل دي ىرد روما ندع ين زل رميها ني دل داخ دووم كارم أد

 0 امال نارا للحج ماثلا» زاد هل سوانا رى هن رجلا نعانإ مجاله هتتم نإمررلا

 .كالررباسر ىلا ذه بديع رميت ريانا لع بئرا صمشل إد الوم ع يمر نع ثيزط عسر

 3 أ اهانار اىنرنا له يرشلا نورد طبول هنا دبع نيت نائعير غانا اد ىنلرجلاءلشيرلعب ليل



 ةماعلا ىو لاى غن كب لعربهز نب بيلا هيصة مز مسلما نال ذوا

 ا سدا انوا وفدح رقد لل هجنو لحام مهرب 4 همز اننا كنعيا كضصاو ثيل نههيلا
 منال مارا لض ةنائلا نزف وعم فز ورلا نحن هش ميلا هجن هعصتبريهز الجر ناسع
 نا, : نبةهرعن هعامر نا 'يرسن بزل دل اةبز نيزها/ور هدانا نم هيلا هزه نمد نانرزوضهيلعو

 يول فيكن يؤم هوز زعل ىلأ يالا اين وسبل ران بغيصعن وفلان ةرسلح
 06! وميحم فلاب افيد ناكتو مو ةيلعممال المول بحاصوجو سيروب للرب ةيكاف يع

 نيبو فعلا عمو دبجتنياحتل مزحنلا ل نمابظيف ورأس كرس تا مو نصاب نا ورع نعبر اصب
 ةلسزإ جا هدانا زالااؤس فيز فينيل نح محم دع دل تنحل مجد لو نال لادا
 ب فاجر نكون سرسور بزعم نرنع هيا
 0 و نايلمنيبو هنسر هلم ةناااةير كويل كب بوزم اي لال نا: ى نال هر دل شبا نرش
 ل "3 يوىنلاهنالس تب ةطس ملا خلاب تجوز ت نواه م 1 عراولم تب . برجل اجيوؤتسا هداكةنأد

 نيا ذي حان نلاو سلع بزهالد اكرم نيدملل هفراشترمؤ سدا سالو نينا ععيز
 لك ننزمزم ايؤو بنل نمش هرب هلاك ةيهلا

 وك ورب ماج نال يعاجر بوقجير نان اخ ن داو ادا نلا بعت هدا بهيرم كدب

 :تهسولإف او ىلا نكات حج نير طه سأل اواو قس لا رهعتب نكي لولو محارب ليحتدنبإ ةنعاكدد
 يابن عالم ل راع بوبكر هبل نغ اك كاش ثلا نخب دما ورع
 0لرمزلشلا دل يلعاب دكار زا بهارن و دنعايدر عم سات عار
 نلت كدي أش خلا ن ذولا هرم ىتبح جزتاب هل دبع جتا دةعاجج ماعلا لد نبع

 لاا بنل نضام لااا رلعناعاط لهاا دضادنعاةرد يقرا ناش تيرهابإ ه
 الاوز بنش يعن هلا هعر خيار ماوه بذنملل ةبندلا نسللادلا اهل وةك اواو
 ا هيي ا اك م

 ينام ةيزهد ناين لل ةشنلا ةحمزللا طوب !ةودالا وكم جيل يشل غب نأ و
 1 يالا ىلا دج غياب شل كت رعب نجلا دعك اهنا هلروابإاع يوك
 رم زطج ذأ نم نب وردا بلا نمار مزنة لاو ناكل نضع 5

 اكمال نايعي رند بني لها وج انبح_ اه هال ساعا جس جذري
 انتفلا بوو ناكل نزع لهخه را نم ثيزطل هس يمد نافيا نقلا! لئالوبسلجيتت 0

 1 نري منهن ليلالاجدا ةةيبرمانإ
 لا ره ازلا هزل 00 لل 5

 كفر ويب ادد سد لل دهاكز بطيرعب ئه نشل ن الهو
 نبك فان يزين اد ون) ازمير نسل ناله نعود يالا هكا يسع

 إبلا نمماكنأ هذا ديلان نجلا يذلا ضب كيش 14: ند نطترافلا باع: 6



 ع اج نسل بناس نب دمر ككربإر نعاص برم بوحيدنع يرام معرب دونا ةلسإلاجداك
 يي تالا ضارب ادب تاكمؤع نم مما اتدال م واذ ودص هاش داك اان خلاد عد يزحاكلرجا

 يشيل كلي عبد نعجه هنزل عيبرذنوخوحارسنلجريوتتتسأواهيرثع

 او تان ربل يارب غل اا هالي عم

 اب ءارخر عز علا ناذاحزبى كربمدباد سار دل هورس ز لذ يدم للا وزنسل ماي ى ادعس
 يل ا نمت انهد

 ضخ يا لك انا دام تار تت عا ديكو

 تانغ يقراوثلاب يردك ورمل دج: يرتب )رسل واغب ندر يئس,«

 ' يدب بل, ىذسرإ هنه كررالا جلاله درو ارلاربتلن شبر: ن عاب ثدح داري قد
 اك 1دالامه فرامل نإ 0 بيقلركوال ةءىركملا

 0 هادي شمر نجلا نكسب ىياوغلا نياعبرا نسر يركب زال تاهزيزهلا به هي وصتموب! القد
 الفارس شيزح ةعضاب ري كا ئةم لعزمز نس ةيز جدلا ايل ةتلاثهمال الااهزشذر

 الالم يشل واسمي ميسا جلا لاما بالاردن. عدايإ هج

 كعمل زإنمابع يرجلالوراعصلاهلاب عم ججوعدب دلي وذلا نهرا ل نسلم وكما دعا
 ارك لت دلازس.ل اياها منعت جاسسارلابلا بإ بحاصؤافانل
 هنسدورحؤ هن الر تكوين داداه ىلا دنع نبك ه>ءىنسنعازتج هيلع تر ىرورلا نفاخ يلعاناذد
 1 _ اس نوطدر لاش هيرق عرس ةساقؤنو هبأجاراد

 نء)هزال نمر نابصهلملص سبام نإ ناره مو ١ ةنسابث اعدام هيينذال فوكس ةعيزرمولإ مزكو

 ايه لالا سلا رحل للوغلا ىلا قمل نبرعنبةثباع سبة نبع بك ىرم نعي ةيزلا ره
 اةدناسإع ادن كت ديزل طر هيلو عسل بكر ىبرمزجل هدلابع ند نالّيدداوهلاريهاشم نم

 تلا رخل ا ار ع سرا ناكتابحش كلان
 القط رربلول وسل هالي باي عودت لسان ناطجر, بحب ىرمهةردا حلالي هدد

 ةنعرلإ برم عام هناعذط اد حمد حاملا رساسلانإ نال انيزطضوطتدج ةطس نإ فلم دالعامأ

 ٌِظ هيلا نحمل ميرال ومال ههاير رسال العاج وحم وتل لهرمون ىتجاد

 .ضماداوإ مسوك سافل سا لاو ناسا اير غي ونادرا هبكت 00
 يضعوا بكن سازوس تجر ردك ىن)سمربلا نير اا هرطعجي مارد ماهر ىلا بقا ول قوتو دنملاب
 زل ل لزو سدحس ىف أن دصتي دل لع هند هنب تاس اونا سازعلع هناي بك
 مسالا وإنه نمر ومتلل بالك يعج ديلا زمع كيراصا لدا خنت ا رجب نمإن سوبا هدرا ماثلاد
 ان لعام« ككورصم# هازال تيبرلا ب١ ةنسمموطللز عجيب ميرعتو شال منح هيلع عع ناد

 5-1 بكن ىرمامر جراد ياو الجر نول ةيرسم) هل ناد !تكر ترج ادع

 يردجال! فلاحة نعد طالب تام نوط يحز نب بيش ناكواونلا الو هش قرأ ضم هيدا
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 دومه قارب ير درب عنب طعن نمسا يي لاك بجاح ن ماير ليعتب لم ليا نع اكدر ناك
 0 عةنمرجب تلمواه عد نادل جن متم اجو هلعاوواظفلل يزتفن سلكي زعحجم ملا ِ

 اتؤاذاعضصلا ابدا مارعدبتلال خلا نمت !ىللاهركؤر ةككللا نؤللاو هيلا نشملا

 ةرشلا زب ئوشلا ل, ججوح لوني ركل لوفي ىلإ تعور ىجيدنعىرد اطهزع كود: ءاحفإابإ ن

 وا موالملاىنمن لا ندير ثلر وش نالت نلانعن :رلاعدع نزلاد
 لأ نعوور هيمعاا وؤشد نم ىلا يرتل/ مفر ىلإ نإ نع نعرض ملا دف انزع

 يؤخادن مداد ماهزور باكو ناكلاد موشدننئولا بز 0 نام ل سيلان

 لبد طبه نش لل بسلا ةله ةد كسلا هزيل كو هع ازنّىَشا لريس يروج هذا قرد نيللا نم ه

 بكامل ةزسلا وفروا وكسب كك هراز نب ةعبر نبل نبهلر حب دن ىلا نشهد رشملا

 !يوزكأ كيحن ة دبع دنعورد )نهليعمت طصملاثرعب تركبه يذككيرغن هيعسنم فيب وغلا
 ياسو امر مراان005 ةيالالزا هدجارسهتجند نجوم :دات كاملة زشلا للاب
 «!ر عزع درر ئلا ريل ايرم ميرا ناس ره كيد ةلسم ,ةير ثلا داحس ِهسعم ئيارذلاهبارع

 .ةيوئاو بلم ذاط عير لعمم ل نعورريوشل عاتشلاببجنا نيجرباد عير هن قدد فيرد
 يرأبلا هياردجت ةلورو قيل رز نب رعجح هن هنسورر ةطاد تجر الل لنه وتلا ىرما نلت
 هنه.يوبؤح تبة مصنع هلع يدر قل نمتلا ني سماملاو صامل نيس هنع يود الاد

 ياه نعود هاو قددحملا بع كرها يملا ولا شرار يرملا رح: ورق

 ظ للاب طرب لو سل لال نزح نعمجال رين سلو ليزر ني دا جو لوم (ىدم؟وانبز نيدامجزحا

 - ةتالراعنجلاب ا ا ل 0
 ظ 11 از نقي ط واهم از انإلا لا ةحقسملا با ادااللرسكددللاد ةهلا نشل و
 لانس 5 رهدجر جشم !ةنيرم اذه لو ادؤب لها نع ىيزاوشملا ىوش) براونلا ل تب كال ابعت
 العلب سله نير بح لا نسر ىلا ىلإ, نب ناكوبسحمملا هاه نبا سلالان! هيلو

 ملا هرم يل يره ةنس نام عملا 2 يلل ايلا زير دن داى[ بأإإ هتيم
 بتبديل نعاارعم باللعب كلاب عجرمشمم بعيار م سا شلع موف

 ةدصعتراهلا يملا نمر عسب عنيا ىوييلا دن نيل نبدالحر هسادبعنبناقفلم
 بس زبن !يعلوإ هع قود ةن عيرمالاب همر بزيهابب عم مانملا هداعيإ عم دلاله

 00 تاير عنا يقود جدك البريد
 000 0 نايرغلر انزل ضخ احنززفلاخمزعل نجاكودا

 00 ناي ماكر 1 ماكر دابر ساقدعإا م رمد يارد لا بعصم وتم

 0 .اجيغادعنرع جا صن كا رلكولا لكما ثلاذواعم كجم غ تال كنا
 ايرزلابلللدعب عيار ميج ةسميالو .داجؤ تاه. عيزلادراكرملاب هما ءاج

 يادوب مسلسل هذي تطول وكتبلاسح ناجي نسير براري



 ا ةنمانب ناز ذإب اش ةبنسلا ةره ةيهل لنا اهل فر تي التعب مجول .اىلادتؤلاوفو
 لن كمتاك ليلها نمو ذاباسلابنررملا جت ادهازلا راح وبمن. ننعلاب اهرعمتلاوبا يا

 0 اسس يع نا نيرا كابا كاما رزنللا

 7ع هس وني طضذا غلمدلا بعمر همس نيمعرلإ 1 هنع ودب ينور )سعب اصير حال

 © يوكو مللادب جره جونو هش دزالل /بنلا له اه دعب ةءوسكلا قنطار نؤملار يهل نيشل ايف ىاشلا

 ,ةيعبسلا داش هزدإ نوجه هيلا هيلو نيوشلاو بانيت نب كلام نكي هن 1
 5 ؟ةطهز دوبل لإ هيلا يشن الاهل دض حينا مولاه روني ىذوتشا اش

 اهلردو ذولا دل تيررلاو 0 او ى ذولا نسلط اوه رفا طحل

 ا هناياورز سانا ازكوت تارفلاؤ ات اره همكم اج ذو نإ عار هنالاىذونشلا لد

 ثكمرإ نيوجب نازهلا هيلع تاازنحلاةهزهرس ألا ريش ذا الاسن نجار بلاي لعازت هنا لكل يذوننلا
 هيع.اننا ىهدشؤللااسا ىهنه نول نمل كلم بليلة رمان كوب عمم اانا هناعت
 هظطعو نإزلاب هلل عنصر مام ىذوبلا ع مزه ابارك يملا مكن دا بعؤضتهلا اب تعوق

 "نيسان ثالأ ةنسؤ هرؤرماداكتازا هادا نم تدي حلا نيس قنصل نب نحمل ةدربلا |

 نغم رح دارج هن ذو نبأب توورتلا فز رالل جوس ن تاصفا نب بدونإ !نينجلم يزن سفل وا رسام هسا

 0 نحناربعو قربا مهراب هرج وطرب هلل ربل رم برجر كاهل لبعتب مه هر ليل

 وطلع يكونان نب ىنمحوفار عا ذا ير هنعيشوز مهم ماسلا ا
 هلي اهيرجبكرنا و5 ةوشلا ى نسلط ]تضع مران يطق ليل تبث بلعب لجاركمإ هلو

 اكو ونال ]ارم دبلعملا وبكر دن اجنبي نئنضاوبازب عاجلا ناك ترؤلا '

 :نةورراهنعهلا_عمااجيتهررعبارغاز ءازيبر ساد كريب ةرنبش نإ ترمز جنرمادادخ شاول
 ايكاسمازيدذإوللا مسد نامعونباناوع هحجئلا معلا مجردجب اره ناكا ماجر بعو بهكعيي يلإر دوعس

 ع تبلا موز هيلهجزعن ف اطال هبجرو سأدلا نكاوستوما 2
 هزه لع رك مطعمادأد ممعيند نيل ئجدوزعابر !نغلاو انينلاو هاضانصحلو لمني لع عيديككرز لااا
 يزل سال كذا 2 نلازم س هدارنبا مجبل هنعلزت«ناانأ» كا :نعيزلا
 أ فعلا ايزمو نبال نب هتكون جراد عجل عناب هال دمم هتموت دانلو رح
 طائره وام عاود انور ياابن سؤ دازسيزف
 نلاطجو فمرو رجلا واو م +06 دصزر تا ةيزملاب هظح هنيزحلو تن باكايلم
 يرام رس دا 0 زح دونم تبامالنب قودي ةونلا
 يسم دو مالاظلاط ه بع ب دمل اك! ب لهئطبوبا هنغاقور ذويش نسلط
 بال لانه دام اج عج ناد مالم

 00 وهو ىزمنسإلر.ارقلا كلانس عاد
 ا هدر جاهرارمدا رعب *ج ىراحل © اعالج ترمي نحن 0 _
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 / 5 : للملا نحةلملا نيل اهزفخو لا هيكسر هيجل يلا لاش عم هناك ماقام 0
 ١ عقال برج نط رداع وح نوع زعبرر ىلا تروا ل ماعن نبني نابل نونا مانيلا
 ا ناطر جراد رس ا هس تامر هتن تاور افلا نعس وهو نايس ني وتعحولاو نيعتادارلا نسلم هنعيوور
 ا تلا هس دكرد تال ثلا برييموهاليلو عيدي لاب تجريد ادا )برمجه سابلا يدع
 ١ قالولا بانإها نميز ز راب ووب ىد انوا ىزتلا يسفر هنا بع ةرب نسال موب نيعسدلا دبهوناد ونقد
 ٠ | 200 دعاوحهتم ممىهدظملا للسن ومجرب نجا نإ د اكر ورمل لبني مهرانع ىررب دادؤب

 ١ فاك اك كاجول همام هير هتك تبرز هيلع هنعمل هع تك[ذف ةعيرآذ
 | ناريال يسن نابل رين تنعي رهركوبار وتر و هس مرتو وثنأ نإ تاملعل هب اروتيلاعبلق
 | قير ريالا تلو هنم يود داقلا هنعىرر علنا مثلا بركرعرالايإ نعت رجول اهنوررلا

 | انقر اتا ةطؤنلا ايل بوكر لاسر بجداوتب زي نيل مست ةسزخ) عيب د
 | وميت نس هبه م ندر لإ ةسلا نهناكا اوزفو يانا هد نيباسلا تيم ةلمل ل اازسلو
 | كيك للطهي نسفلو »كدر كَ ىلا ىدنال سطل برجل ب نيئضدولا يلا باننا روبشلل
 ظ يزيل روس نب لعن مها عي جيرسي نب نال به هع دراج نعم نيدعلإ قنا بوجع

 هيكسر مل كوه نيا لإ شلال ةمقتس كيرلا سحب رامرزر هت صعا نعلن دهجكوإو د
 ناهد ربو نم هيزعر نس لإ بسلا نحو شؤم اهزحاٍؤردارا عفر نفر يختم هللا هيلا
 لاما نسدعبتايكسش سؤ تتيبدال ناد أدلد عرس هنا حافزا بان سعف
 هلعيرخرب جب اى الطحن داحس ناذاثلا نرش ها ب ععب تعجن ىابغأ
 عع ةنس هن ميوتن يارا ةرمل ربل نب هدا دعي جهدا لد خنيزممجوإ هنود ظملا ىونما

 ازا كس هعيلم بز فن هسا نهادزللااهزلا ور هذإو علا ياويل ةاججرام ©
 انهي لا جناب ياويل اهردضم رح منع يدر ىيدالإز اطال اذه يزيوجتر نيظطعنانع 0

 لل ةتلا زم كلالنج نزلا هزل تحاعلا ةقرتم نخل ىلا يكسو مللت
 ظ ناصر ف ناو

 ّق انويمن هدا مهلك ايع نب نامل هنع كور نيعب املا كودا نسف ىلا ةمجباب نيزععج ايم

 نوب ريكي هرم تكن 'الج هتعئورامال ٌُثرح هنا طار عيزراس 5 دنع عم ناك بريتا

 فلز يساكز بنل : اهنلابمع نينا سيد هس ن مفنب دهل ندير راي يلظلل كفا نإ اكن
 يال المعرب نرد جيدا هنعدكود نه يزالادبحيريخرع كوي مي نبدي نارعد
 يطال دانيت ىمتلارب تايملانجسزع يزل نسال كيلا خدت لفقر ه
 نؤخيريز سود «نالخسلا نم دولا« افلاهدجرر اهتم سب ةلزتنلا ايلا نوع
 او كفر نسا قيمشما دارج نبدا بع نبدبع > ىلإ يملا وبئر ينال لاتس بنس
 ايناس كو وذل طر بنغكداءاجي ثجس سلا كيا 31 ليزير تابعي إش نب

 جيو كازا باعلدمادكار.«نشاسادؤم
 تس دابإ نافار وإلا با هذ عؤمنعترحر اظذاإل لال نيل برنار عيفاوبهنع



 رم ةنةزطلوداناعزم ضاع ماشين ا ةاه)دل نير كالا ثدحر همت ةاربهناعب
 0 يايا نبا هدسل هذ خيتوخ هسة بشل نلف :درشلل اهلا بلإجاَ اهلارنلاانه

 العنا :اق لليل ىصس تبرع ى املا يردم حان لحزب دج .وسغساما اما نيالا كسا يردذللاو

 ناز محا بيري عكس هش نأكهنعح تتكاذا كتل: نع نباح ل !اذهزع ثر و انكار فمح

 م ذحلا سوف دو ةياعنرار ينال هن جك يذ تامهر هس قل ار هيلهإ فا نكم بردا باب يذلا رهتلإو

 نا نا بركس هيجل نب ف ىلا لا برحما

 ام جزع ىلا انا بنل نالارم نيإلاب دايما بزانائظو نامت ىلإ ةينللا نه يزحا

 - ةطلللو نه يلا مزلر ماو لا نيئلا رض ..يالااككممإ هلذىد رتل نحت كووشخبولخ بدا
 مدر فلا 3 امو ئطنرارلا لاذ مري نطدرهد حني

 0 يهل افلاهز مار ميار هرقل ريا قضوا نإرهانم 5 م اراك

 8 يانا هيمعؤلا ناو رس نعم هلع عرب لبن ثيدحتو 6 8م ارد نم نجد طرا مازن نس طيرهر تل هبل

 5 كبر نعال كى زل ا ل عمن لعلام تفنن هيلعلخُنوو
 ا كرر اسما ىلا وشب ة ةيزلا مالا 55 هئناطلل هشام: نلايزل رمل

 الا نجيوزيا لكريم ازال كابر عت ييماةتئامماب

 فا ضيم نه رز لل زهسلا داع نم احم. ةنرلاب تابلت منن لقمر مم اياذ ممل
 0 باز لالا هدا لكان رزلا نعلم داوسلا«نابناكتسنجا ا نايلزعسإل اب
 9 هيلو درشلا ملا ىسكلا قا نمل, يملا ثلا: نيرا هانهاز كاس نصح كرر ادإكإ فالك

 فيهن درع ربنا قمل نايعيإ يررعةبسلا يره - هبلاةهىزناهرمب
 0 كملنا ةيطخ بلل نكس ويلا نيل زعبيل لامه نؤسما هنعيررءاطعنلصارر

 هع 5سم لرش ندا مذنب ةرالز عماو نب دكش ل ناش“ :ىلا بان اه ةلإل عم ءطبرهو سال

 بلاغ ميني هرهنب سم بيبا 553 جى هيله ههاط علا هلإ كتانالا ى دليل ابل ب موزتحي

 ن ةبنلاثح طل هرلور ةرسضس ىزلن شاهر ميل نيكد ديجلا نإ كافل ادنال رض ن نامه
 ب يسلك
 لإ قارفلا ير نب لهل ىلاودا وف تارلار الظن مص هنع يرد رؤلا نيعس ني رحن هللا بع نه ثيدح

 ثديبا لبعنب .ليزيرب ايو ل هنع يدر ىرنغلبلا ناهس نيد برمج كيل رع تحلل ثلا ربع يو عنسمل
 يحلو هنعقير ئوسصلا لهشترا ديفا عمال اب تدر ساو ارجل رمجحر كاد رطيجرلل يذزإل نابح

 قتل لل عع زك شداخب طي ثار تاكو سلس ل ناش
 يك نجيب نسف جاوا سابا هنتوا هرل نما لع ملف هن ميرعلاةملاجلإ راع :هنيريحل كوبا هنهكور

 كورال وصراع دل نبكللاب سايل ميلا نبديح ع ثرحلا مس قمانء امل سا
 ما يهمس ةنمومي اوفر عنبإ تعسر ند دارا هيرعم ني الو عربه ثان ضعحوفد نا اس نب لول ةنع
 يات عر ردلإكوا هس بدر كنارارمثنب لكوكب نع دحر اشم لاريعس ني نزعل ادبعر فور



 لامس .يبيرابلا وتل )يعل نرجس ةنملا زم ماللاهزخنؤو نادل وكيد يه شا كلتا ه

 اير عشر ساحلاسعشساعي ,وناككتنلا يوي ني ابا نههلاوإ هنيلنإ هته ىود رمد نبيهم ثرح

 لإ هزعيودد موجبو نارفلا نآسبنم رهو دخلن مهرإو تضدلل نييطع رت ذولا هتونجز نيدو طوس فلا
 نوعا تيلةساب دهنماسيل تيدا اذا وتب اك جزعو نها نبوفحا, ىتطنلا كلام نيركوباد
 زل ناار زال اللا ,يم هنم بجو تاعو هفانعلا سالف مدل ىمالفتش هاراداو ٠
 0 ا حاسب دنا عواعسورتم ةيتهرتال<ل هلام

 دملج سايز يدم مهرب صنم لزب او ىدادلل نب سف نيل مخلب عسا عاب امين اظعاو اماما
 ىلع ةرشياراأب نك يجمل دعب[ سجس دان ماعترؤز«ابعت

 نإ نعلن ؟رويشلا مثاللإو يلا ب باب وكعا عا نسناس بؤ فرثراهرنجر د صل سدر نبل ه

 #1 احتل طاكلإو نير خا ةكسلا الاوزو خط نكد
 نكي ناي نيكس همود تب ديا عرايس لعل هدإو تكن عاوطفسا دات نبى طدالم نمد

 كف كيدظ رع نع هنأ ةنعفرد 2 وسلا فخ نعلابعرجكل»ذ هد النعت ثدحو لوس هنن

 اع امام تا لدا أجور نس ناد أ تمي هواك عل هسا كيالوداحت 0

 ا فني واماد !ناكيهن لا وكن تسر سكر زلا,ىنتن دال, ى نحل 1 هل هس نط ىرث نم هب هو, شر لش

 نرخ عز ىلع سفلوا ودول فس ون عرب هننا ليقنار, ل هجأ 4ع كد يلا رج نب ناملس نبنيسفللع ىلإ

 لير جرتنجو) هلع يدد طنا يكل مجول, ني رجا نب سيح هنمحانإ رتل اد رابعم اا عجول بسن ع

 لك ذهابا كلن دركعا بدم عر سنا نط ترام  ةساندا تاك امان د
 ميرخبولاهدعيملا تضرب ز ساكتون نلبس شل ول

 30 ”دوناذ يؤجل بسعر دال ناطس ندعو دالوك رب ناوععر, ينوي عسمرولا يكمل ثلا ةيرعنإ

 ايزي نحر كبروتسرباو أعل نسل رمت نمل ماجر هنعاكور ا ا
 0000 ةياعبباد م عا ازيزهلا بع

 هزم يلا از يخل ملل, نيثلا بابل تحن ناخنهطدبعتب يكرع يوم ع ©

 ول لاربع يبن نجلس نعي وهو ديلا بلل دره ز عجل ساوهو خلا لل بلا كلم

 يل طرررب مؤ لابد يو اراها ا ايان

 ين كنإلا لإ بنتلانيعم نفس االسم" تبر هتبدجا عاردمللا داوخيكأ) ا! ىعاعرب نجلا نبعو هرعلا

 سنا نازاطل دانكن سدح بكم ىحاةلانعنلؤرلا كلابلاةوط نامل سالى 5 قالا
 قالك ةنهثرحر نسب ثيداحال ىزمللامتلا دب نعتم 14: ىنجلا جل يرهاز ىلعنإ نع ةياكككذو 201

 عج اج ممر مسد نارام نه لاه شدحح نفل نمر ةارجهنليوتلل دعا مشاوهال

 83 فواراصلا كلا عراة ظفاطمن بعمل مسام هس ملال ىراجو تام

 اف هاكر طن هال تلا كن هلأ كالت نكي يعشن موه ناجح

 عاام ذوإلؤ لاو ئمنتجا دنع رهبة رهو عسب نيمشلاراتايرداردباع الخال ةرهج



 ةباهدحن مهيادقكلا: 8م ميار تام مهران ترحل, و ستلا ى ديدالز امد نيرعتزب ندين

 ةشخوإو نيهمنب وير لح ندم هع ورد جاع لكي قو كراس نبإو هنيبعز نقسم لدأو ”بنجسألو

 انحرم اطعمرتارسلإللا امريعمن ىجبايد ونال 3 فررنعو هجون ن نا ىأمر تالق دريجر بح نريهذ

 او اجا هلال ابدل ىر هناارأ كره حا نأ يكد او ننمس نإ نمل ضنا تاع

 ماتف نجد اوال نازل نر اهواعم ا جيئوشسمس نب رسطلبو لع ناك بعصمن ىلا دا نمّتكلا عمو

 م8 عزم ةهنزاسلا عما لوا ءزايهننيع نأ ط رم أش أ فورا رم ناو هاجر صرت هكر أس لجو يكل نإ تلك

 نس كا منك , تكمأب اكرنسلاو ةمبرالو لذا ةارؤلا تكون باك

 نمل نةئور قيس هر ىراوفابإو ما عممتس نا هس يكرم تاهو هالو هني دهب نساك تر عي
 5 9عيق ف دنا ة.تشا نه اننا هرم خي ةيجنا عملا كيؤشملا فرت رجب لاهنأ هنعيجدد كلن
 لمناهج بيان كا

 انإانيري دازيباما نيو فرلام يبي يرجي ريل يره ومدل بسهورا ماعلا هيلا بتنملاولجر ماد نش |

 داحيإونكمكيدوا لإ ندا بمهراء بدة كا زهانلى الا برعوع ثدح و هتازغد 0
 .زالاولرخب سب دبع معبا اوكيرشا ١هيورس نبلغ عر ىرملا اس حجر اد رك نيلبخا ظ

 د سبل باب هنن ناك طن املا نوفل هنه يعقوب اكواد اال لباب هنع ظ
 0 يامل وج ناكل ةنشانم ذمار ينال عازل كييك ثا

 تايون كبوة طلو كت كيو سانا نال قرع العيوب لضلا باكو تاؤر كا

 ؟اهاؤنشلا ننمكيا لعدن لنمو هتضخامل ادكنيطس نب مهر ناو اسبلا ةبتسلا يوهم هاج
 5 منع اخلط بيرم يتلاعب ملي يركن هاجم ينط تلا ع غيرتك

 نجت نرسل واى زهور بيتل لتس نب نييكوراو يزعل لع نيدو هيل هع
 دمه نم الكر ةافلا نمل: د عمانيه رم كك ومب ناكل ع تواوكتا ان تدب“ فرصيلالساكوإا الاثم مربعي ظعاولا

 لاؤو شاول هيلإ ملإلا جزل ساق دال رعجم )هنا نيب نفل هب نمير كيل امال ربو

 ماكنا ربل بدران ةيبرؤحملا هجر دينو هيففلا ينم .اًني قحاب نيزك
 بانا ز اتا لعدم نزيف نا ظنكم موو م ةسدعتامراراعملتا داكوتا

 نا لة كفن ركبها جالا بنرلاب هدب .ةمالا وش ليس د اكول اظظربع نب د#
 كنس ني( رنك او دس دف رجم داك ايلا نا طري عمربن يعدي ول كل نعال هاو ةياجترد
 باه هيرذعمتس بجو م علاو تلال دل( ر كبت دنس ةاهنأد ننس تسلؤ هند ال

 © "قولا |جزلو نشا انوزم سة طؤفنلا نانا هكر تاكيد كنك
 ينزل كتل نعأ اوامللا شزلاردعسلا نم هن اكرر سنتا يرق نم هب برق هد ناسك لإ ةبشسلا
 نإءاطلزعايإ ارىدبملا عرب .رهجا , يرانا لانس نإ نرلانم ىور نيرعلا ونا زحل جا ظفاحللطأد

 سا ديبعر ليلا نيكد برلنغلا مه كرا ير ال نعرب مينا بج ىلا ةنميحموإ نيهللا ليقلا

 الط كل كادبع رهان ىابعلا ب ماكتب دوعس هنع يدد منع ديللا نب الحر ًاعصلاط سرب أدي
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 انش رم ايلا وزمان نط كربه ىلل» يزل ل لنبينا بمبلا ةبل شال وم
 مر لسمو نيم لاجل دددباوو نزلا هعور اند سلوي سار شا
 نيج نب نجي زيصلاررعو سجن محلا دبع هنع ىود هيل نعىور يم نب ثامجنن عميد
 نيلية هنقرم نيعس ب ىكلةد ثدلاز زم سفر عل نحدد ةزمل)هاذهداسع رداع شو ةمشديدؤلاهنع يدد ىتقل مهرإر يملا نعم يزل مان نب ةلس هنلا دبعبباد هه: قدادخب ثامر ةذوكل ند ناس فن داو تاكل زح نب دم هيلو رسل ها نسانأكت يرن ق زنى نبع نب ىيوراطما وبعيؤبماءامدعس نرش دوال زعأب طق عدرنااوعسمو رعب مان مع ىزلا ةدمب ةمزخزب رماد ب بيس دهس اى لأ ةلسراه للا ماها هتعاودير يجب دعم كلاس نبش نع كوري كرا نايل نيد الاب
 ال نمىتشلا راوسو نضع رمز هنعادرد ىرزلا نئيس وع ىددب يزعسلا من رعوهبنابالاةودص
 للاخ ننسى داحتدإسلا هما نبع نإ ند نا طوكر هع ىيد ريع ل ادع ةطلح ةمارش نع كي
 يكمل ولع ةرعم تاره دز لإ بنام اه كانه نزالراللأس كلا
 كوه ناز اعنا هب هير مكمل مئاطجانر يؤم وشل أءاو هيلا ةنم هزل هل لا
 هزلي د نال وكر ديلا نشل وهن يلا جر لا نسف !هلاة نا ملا آهسوعد رسل دمج
 ليك عراب وزنا نبيل اذ نارعزحا ددا نإ !هؤه تنين رس وهو عدس. هينا ارهدارا
 صقل رح لجل ءاصلا هزلاجر تاهل نكس ةلانّل) ؟وُتتِلا بلاد ع سول مر سنإل ذا ركل زن لإ ةنلا زارها هاه هيكسر ليلا مع يزل اذان نصاب يمس
 لو ىنش ىك ىلا نىدلا هاير تشب رسل بعيب مكمل ارم ةهاع
 رس ىلا ظنا لجن ذل ثدالا بعل ةبه مشلاوو هنمعس رمل يزهلا هرعتيل يادي
 ماس وتسالي بيرل الب نمرمل خال سلم ةيحأل ةبشلا نح الا «هزش داق يتلا
 منول كلل مجيذءاهلان تيكر له دهرلا ىرءوتشسلا «ىدارلا السن لجل بن هلس ني ؤعنسفلاوب
 الاهل ذر نكتب نيكس ةلزنملا الا نوكمو ناهض هزل نيل نهب يرتشملا غش هل نيطيلع
 ان هع لجل نع يرد دارذطم نم يرئشللا نسفلنب سصاكبدإ دب ساو هر رئيس ىإ ةبنشلا اره
 نبع هنعيدد يرنعإبلا نايس نيدجير طل! بجسنب نبدا جر ىرددلاا نلحتن مها نإزرعأم تلح دز كان يزيل يزف دش نب نسما نمل ديع نيدجل الهلا و ان دريت نم ناو ينقال
 ”!ج ابل وإ جا بؤينفسلا ينو لان نين نسفلعر لهن سمل ل |ههرموهشللو ننس وهر دلل شلااذه قاركانل نبات بغس دانا ليون بارزا ىلا يسقي قلل ولسا بع
 ناديك نسم ى سلا نبع نرجتمدلا بجو تاو ىزيزلا وسن ىسبع سبل يجوبهولا ةنعوي

 9 ١ ٠.٠ 01 ء

 !ةيزدةماسل نب داستنامل إد نوفل هسا نع رح ررب) هانم ينورلإ سلا ىربهلا بعست

 ”ننايزالاماحيل ةعزرو )دكرنس ميل نب اسد يراعبالرسا نيدبتي نعبد مزنوو ثلا نمهيرإو
 نلعب دكر ذل نحيا عيل ةماوسندا الوم نب نس داس نددت وجبن



 يكل ثرارخوب نها قوددأبب كا مة عاج هنس عمل رع ظن لل بول تبا ني لع ليش ؟باد دلما
 ميرذيطزبر قشر كذا كل مدا خه نين سف يلع متل وباو وددرب اوصل كل! ن بكيفي ضلا باد قال

 0 لانا نال هزل رانزتترم نا ابةليؤتس اياهدج اياكم نجلا نيشلا ويسهل عادتسا
 عراقنا امهرإ لغير سلي ماهر زل رحل هد )بدلا ثريلا هك ككر هاج
 كارا ربع ةزمجضبرنإ هزعيرر يملا ىزفملارجتن ف رعن ب لهجكب نعوم عفتسماشلا ةبجر شرح

 يرسل يإ نا رح ىلا ثدالا عمربن ةبه ملا وب مجول ةزيرصلا يجرؤ تادم راتبا
 ةامدشاؤزعرا نيسلل را يفشل انهكردا ل يدان ب يزن ميلا قيفشلا تسمين مهلا

 ادب ع يرجع اهلس لإ نول نسلم نعمل يزال مومن, نسل برجايل نعوذ لا
 © ةلققلل ذه :ددشس هانا ىيؤاتلا نيبو ديلا نئلاخ نَا تافلإو نشل باب بز نب
 يعاب وه ثرح داخل دا بو الانام نب نع نرهيزرعجول ماستتلجهيربتشاو كنلوشب ىف
 كنا سناك ؤوملا ناتشلا هلل بس بد ميكو نا سال نعل نونا دبعم تعور نظطمالاعسب
 نبث: ك/اذإلا:نازخاد,عس ل ننال فوري نيون انففدصساب بكي اكوا طع عراب لإني انم

 98 لباجاص تحمر نزلا زلنا ديدن جلا نشل ضب نال هع هاو اكتذ نين
 رنا لة لإ كبذاش واب كويل ضمانا نسل كدجرارهترطععبد#
 فدل سولار نركب ملا لا ةبنلإر ناش ين ألا امدنس جوعا
 قوه ندع هيتحنا وبان لها نع ووتش نير عتب جر بلاي لا بيرل ملط
 تيرس ءاملل عونا ونا ببصلا ةدأداو ما عزا راعلاو ساهل مورا ك1 هبعجر ترام
 ار نجلا ببعد مسيل م ثيدقل عمد كيلا! ساس ناز عملوا مرضاة
 لزج ريل جتنا حابار كل مهرب ب مشملا بيعاباو تلا ثرحل عرب معرب ديحاكأباو يورشنلا
 ناكيراحداةرمجهو طسبلا ساد ن رعد برج وت رهاطوإ هته كود نكاأ يدا و نس عمس مود نمد

 ةذيلا هزه نننكمعل جو نأ يصاب ىدارنلا ةزحالا نب مجلا دبع ةاربب ىياهلا وبان يردرجرجراسب
 هنمةجضطوذ نم نرثملا عسا نلاحلال مب اود تسلا نم ىف هلا نرسم يحال بز اه طن جر ناك

 فاشل رسال نب ليكم هنباوراجلا ةزيمؤ عز دو قرا رطبوبا هدعاصوبلا ماطإلاج ةياوسح

 ل ودي طبل ريكا باكانم تعم هزم يفشل ريل مىذسرجالا عسالصوي
 ليدل ياما. رد دانعيرعإاعافلصابداكذلسا بما دراما وانا
 ه إزاي يروا ماك هنس قزيو هال بلاني ودا سرس هنس تحمس اهو يناثلا تلخب
 هاورمب متين ولعن رش هروفلاد بلا ذه اجاذكر ن انيك عزب خيول ةبسلاةرهتل مدار اهزتلؤد
 نول ةيرعمرعر زمن ب مب يبأصياببجارإلاةرمح رهو ثياب مدارقسز هلت دوتلانإ
 .. ان, ئيإنثلا كيل ار لة تازشل اولا امد م هب هيردكمسإل ملا جادة هلط تس حضن مأ ارمي
 طةناجيبلا ةرمر ناهلانيإَّش تنس تالا نه عند اككاص امانا ناعما نانا قاش
 سرر نا طبل مظلاد ربل: كزشلا بما نه تاج لكوكب وزال دل لانال>



 ةطعيرخي ران ةرالز دار دعا مخ كرولا زينب ماخاب دعس نجد مل درد ماع
 1 1 ا ل

 |! هنا حالا اجزل قرات كنمنبتشاب ةلجرتنللا اياد ةلملا تبل كويل بلا يزول 0
 / لاو ك[بلا بات ةجهسنعكورب يرملا ىرجثلا ةرئَم لسة جوبإ ةبتسلا دي ملل هلا عمل
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0 

 ا ىلا ررعنع كبر ب يروا راس ريع ع لوو زل نبدي زولك بورمهنع يون هما

 .. متارادنع برد يل[ دب سرع ثدح ينج كر ال باجل زج برا هندي رداحتب
 ا او واح و

 ماا 00 را ا و

 زب نانهنع ثدحىرمثلا رم يرطحج عدبلجمو تاغ رم نب هدلا نبع هنعىرد بلاط نب ىو
 يسمع ةذررعمة! <ىءرسشملا ٍبايالاصيا هبسلاءزهو نيل نوره نبع هنع كد

 ناكو ثيرذط نم ةىلقو معاوودصا خلص جن اكيرمسل لل ةمزر نبل نب سهل نب ميكااببع

 لبر دانا يدم برعم ديا بجنبلا وزيرا منهج ولالا نال يكنه تاهوداج

 ناموؤعوإ هنعامل ىدد يركشملا كردلا لرش, مدل بعمر, نمر,  عنيسلل راو نازل نزر نين دهب

 "ليا, اكمل لاربع ريع 0 ركوب رار فاو كدا دل

 0 ونسال مير جاف زبد م01 ةنس لإ هي ناوودارنس ىراملال دمت نبني لمح

 يوسع اس بابها نس ىريثملا ىذارلانيرها بع ىنفخ مب كلل
 انكيدنارلا ند انبرجل ربحت سهلا عمم فقدنا ىلا نا دذ هته هه نرمتز حان نعرم هد اجحا

 0 بأي : هال ةنس بج زبر ة با يراواتس هلس هندالو تن موظفا طك ؟رور ارجل ن 0

 املي نعناع بلاد هينا نه ةرحارب ةلتنم .اياترلذبو ىلا نينا نيك تلاد
 اهسسجعألا تاو اممرلشلا]ةورعاشلا ورصميرطنب وس

 ننائعداراسفرعرلا تارا هالكناهؤرولا باح يزح اتعب ةرلز ه تطحم اعاوس دالب ناطور لبر

 هانم درب ويلا كرجوجلا بع بابكم ف ةبنلا رجب ملول جلع لس نيرطلا: عادل
 لد ةلوملا اطلإو اهلا هنا نييسازفم ليام ١ ءاهلاو نيثسلا باد مدل ركن يره ةنعاهار ضأنع ه

 اا ودان صانع نسلط نيل ماوهو ناطنسللا ةبندلا ةزه نؤلا هزل داعلالا
 | دا ةلاذت .انفلر تيل اوس قمل ذة ذادل يزعل نيرو هنع يدل :الولا بلل هنع ىدب م

 نمل يع ع ىراصلال يمان, ىىرمن سور طد ثرح ارنب ها مويس ىَدسلا نب ليعس بربك قابلا

 0 را نكس, ديلا ىلا ضي دش وزعي ياسا يناثلا بنل عبزجمنع وود ىدسللا ©
 يب هاري تعول لاروزا زا عزا دان سادي هتلجتعنلا ءابلل بوكو

 كلج نبدا بععمب مة تادا هملإوإإ هداك هيلا بنل اوفا دش وره نب مهلا رخباكودا مجاب

 عير نيلجلع ببر ججومجابا مس هطري ردا ةكلرادمددلاب ا ككظتاجس بد زل نوي كلانا لعن

| 
| 

 أ

| 

| 
ْ 

١ 
2 



 بدال نمىراعلا سس نرع نشيل دالوا نمار ادع صاججر جوس ا اجرح ن كوب سنس نيزحاتلل نم

 لل و اكناوعم اوعب هرهعتم هلداللللا | مؤسو لش دج يزفلا ب بانكةنم تعم يملا ماكو الاد جما, بتهلإ ولا

 هني: خلطت للمدلا لعيب! كلل كو وسلا دوره نب بجس نب نجل نب لكن بيس ةهساو لد
 و هدو مولحلانم عاؤاؤ هبا نب واد نم هسا مر باكا نؤ تيؤكرد يعشن رمل, لجوالك

 ةنسوولا هد عرملاصلا سناكو مولا نم ةاجرم هبا «داحأب ثيرخل ع جدنا هشامادعم لايم

 "52 سلرملاىجنل 1 هنينالا ويوم نب تورطت بسن دجنبر هعزجاوباو مو عااتس هذ ذوو سوا

 0 هي كلا هيلع تنوعم :ربذ نعلإىراكل نسا ناو

 ند يراصالارجردا عب ىيشإو لهنا لع ب معانإ أو ىيتوللا هزناليعأبا ناسزع عب-طورملاب

 كرام نينه هجكأبا الروبداهرارلا جوال هللا نعيد لزم ارشد نب عج عرب ليحإو ىناثلا

 ًااكرعالذد ميما مزكدو ظداطلمدلا عيل [كلهنع ردد مرقم نانا دوا دل هينا نينه كمأداو

 لبر ذانكم ميادعاضحب هثزحل مايكل جوجتددلا هيجر ةئزدح يف ل ضدوازج يعبر إو تن دهان

 م انسما نس فأي نيا نباوهو م عاب ةنسزحلإل عب ررثس قاله لام ظذا ل لعدا بعوب

 "قو نإ اد همم يعي موهس هتف ثمرخلن نب ثورغلا وباسل ها نوعا روت مب زمعب بني ىبلهعتب

 ةعكذ ةنسعجر ى دورا طفلا هيلع لكل خرثككأ ةيادلا ةندب ,ىؤيك هيلا اسلإلاو نرورثيكك

 مرقم ذبحت اورد خيال وللإو ليلى للإو تااعويسلا سولممتد ةيالكةنملا تكرار سوداسشبو

 سيجا رحل عدل قردورحا:نبلخلا و انا رملنب يعي يعرب كنار يلا ارجن
 لة جال نبل بش باكا بلاوي نيو هتسناسم وخز فزد تا
 ثيم نب شب ]وراد نحب وعم نم ىرب زال ةدرا جلا دايح نم ثوعم عم اود كة يجر أل

 0 ةطؤفملا الا توك ةاملابدلا روج نيل لسع انا نىك اطهيوإما

 قفار نب رعو ثيل ل وح ثالث طومان هزل هغم نيت
 يفتي ارانكه نود عفا نئللب ىرللرجاسللا ن مدل نا عع يغ ةضسلا نهي ود غنلاو او صلال نب مت

 بناه برغي اللب عيكوهنغ فرده يزد نع ىردب بتل نو لهنا عاج
 ُئِمُلا وبلا نبع نبلجتهتعىور نسما نب ةسنع نع در قه رجب جام هنا ييععوتا و١ حوت

 ا وشل ثوش عوداح عب نجلا نيعفطسوباو هنعفنلإ ةيادبريط نب ثيدجنمل ناسي ةاحمإلذ

 يداه نيس عدلا يحلو تالا فئالال

 ككاو ,ليخمنعىرد كك ىرصبلا هسلايع ب ميهربا سوا هنع رد تلف هنويرهلاد يونسلا نيفس نب
 يا هباوسب وهابةلشن بر نوتلابعتب بنس يراتبدمس غو وادا يصيعتاذ

 نيزصمم ماب وب ضمارجيم هلا يوب ؤ مسام ب مندل نيج نجر يعجب

 هالسمدا ل وسراطت مدن نح غلا فية هقناب كربلا يباب هينساسز بناتنا
 10 ها م هلالرس الحج وديع

 افطار حد )دليم طيعم» دويلات بين كله ورع نب ثمره فا يار ىلاب هلاةوعرإل ذم
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 يلا برجع لمعلا زجر اى هلا اوس ارا لهرغسلا لل بسلا ره نزلا هزت ةحقنلا ءالااهدجةلملا
 نال ةيدوشس) رب ناكتنالا جالا إناء اى نلمح صدا داب, نيرا نا دأب نب ناسيك ليزي نير يه
 ير ويك هيل ندديعسد عش نع ةوجدادالا همم نإ يلبس عج نزال )ثدي طل ادي لاب
 ميلر: سلإو هواد نبدي سينطيو هنع نزح نبل مير دانس ناو نفلخس لعلنا نو يزعل نعال نإ
 ةنسْؤز كلج ىيهز نسلم ب «ونلو ميسا هيله نيز حت هس عمت قدلل نإ نع يزاهلادداحا
 لسان عسوي ني لجلو ليها حصن بد حيد ها عمم فارس 3بلا بيسمل ني رمح: لفل نب ليكركوبا هنباو م١
 هاو نج عاملا زيكيداكا نسا بسم سم دب نإ .ادئزرشلا سي ] يس سلو مل هنعكود مع
 يبا[ يككزكم لسد مالكا نزع! كتخو وعلاز ءيبزل هبا تلكو :دابهلاؤ نيد فرحا
 وما هنس بجد نم, ةيمؤخ خد لوسل) نم كاب ازج نرثهرآ هني هديعتازال ةةظفا مدا دبع
 وأ ضايردد ونور > نب ىرلا نع كيب فال طجرطلا يبل نضل نير نجس باو كال ذمنبا
 نلخي ]سنع فور كربلا نإ نع وو طراججبود نمرهازلا رسل مانسي كرن وكنب لجن مهرباىرمإل
 ثيدجتلا الرب ديعس نب لمرسي ناصع ميسر وإيمان دبع: لمتنا بهو 550
 لاؤرغلا منعت نا سيب تقنيين مج ندم الا وباونادبع نب ؟هورباجيىليخو نسللعنع
 ياي لسباق جنا مل يلج باو دالاس هرددعي يدع ياللا
 روب ىدياارشلا يزل عيرمجرل )ولأ رم نلوم ابلاواوهرإ نزل نعيد ةعلج
 اربع ير ضل ميرا نرش دهسا بعير اد ناجي اج !نعسو عير رك قرع ورخام
 يش فرخ طنش نب نيفلرمن هزح بيرل ناسا عمال يوما ماس ناكروإ! ثيل دانهوزل لرشلا
 كنب ىجاب كذا د ظن اللعب نيل لوري هنع برر مبعد قل هدا بع عب مهرب سابا لنحت يعن
 فارما ةبإ ننال فا ىزلا هاب عوالم بالا كلل كة اظفافلمسا دبعيإ قل, يزنملا
 ا عفمل اد وهي ا هدب اهرب هدجاك لائم هنلا هج فنا تاك ترد خل دال نمر دوهشلاونشلا

 رايي واذن ااا حا اا جدتي سيزر تلال
 دايإدرجسبابةزيمؤمذ دبومتم ياس ليصل ىن أهلا عيولإ هيلعؤجر مسوسأ ةنيزحإلا عيبرتمايلخإلي

 ماقتل هناا نكس ناكؤل ثلا رم نيطعب داون اركب لهل يزعج نب ليا جي نمهسا بع

 يدر ِهيلع ضو هأد هلاك اة سل لرد لج د هدا هلو اعل العا هاك ناد نها نش
 بيرد نب ديعس ىلإ نم ةكيو نزلا ىرحلا نبزوجحيل نم نارا يونا مسارها ىلإ د حارسلاومإسلا
 ل هنممؤرشلا )سالو ميرال لفن اهلل هيل يعؤلا 225 كيج عساب دادخي سمانا
 ليعانيؤع بسب وسام هس وزال بعت دلل مب أجزم نرش نط تاسحاالل
 4 "0 00 4مم تادلة سلا سايد نب مدانعفورة ردوا بحاصهل ]هد ىلعشلا حمرا مركك نب هينادبعتب



 ةناربعزع هدم ثرح وشل يعن لج لك جال يسلط نعانفلا هنع ور روع تهورملا يللا :ب ديحا نع

 0 ايما يي شلال ةدد شل الاطار نجلا نيازي ليش يزل كو إ هه يدم يت
 دالاس عماج عاملا, غلاب .عن نحاول ةانضفلازماذ 3
 ةكسر ماعد كرر ذر نهد لعانإرارلادمح عن سالب طماوبو ىف 3 هرج ابا ميلاد وس

 لاول طش ارملا نيرمين تدمي ) د سا هنن تامواس يع ل ةرجيتفاوإ
 داو اىىاصالاوزلل نرمجرلا ١ نيريجركولإ هنع هرربخز ضفحرع كرر ح تازلال ونيل بمهناؤلفو ةقرالهانم

 "نيل نب نهر سلوا هنعوور حاصلا نيرعنب ضحع بج دجإتلا سبها ني لعن نيام نبه
 ا بثرحلإياعب نعم عقينلا ةلوطس ىلا نب طشلا لعمر إس عب رانا طيور

 لهن ٍباههلا درع نرسل درع لح وباى قناع عيمج نب لجل ن نبع نسلوإ 4 نعود بدولا عاب ديلي

 2 داذإرشيو ىئادابعلا بطفل سلب نييسحي هلا نا داعب ممن هلماماب ناعيا متلانا داهلا هانم طغملا

 0 تلم الا نيحلاو نيملا باب وع م هنس دعب تمأهر ىلا رين نيزعلا بدع دهجولا ةنعرراععر
 طه ىهنشاو هيئالل ةصفلا شم نمل ةطقاح ةرممملا بلل اهزحا يد فلل هرم: ةددشمملا للا نيمحااد ةيهمل

 امم هت ةيزم 545 تيورعمر عساو بليت رع كتب رجلا يديها بالاس نبدحتدل دعو يشل

 37 قدما انا نىكيرررحرب ب هور ثرارلارع نبريعنا دعو ماني عدد كابل نإنع يور دمتي

 0 مساك زياش هنتر بالميدان. ها
 وجل بكرم يزن كرد غلاو سف نة ماوهج ناسا نسل اذه نزلا ا هزلاجو نحيل !كإ

 اسضاب عيبا طحن نب نيببعس يذ نب طعس نب طاونما يورغن, وحنا حاملا

 , : دانن نجلا لبع هبا نع ثدح ىراصالا ىل! بن يوب غلا نب دايذ عواد ربا يدان نب نخل دبع دج

 00 نادي نلوم يمس بهم يال زم هيلع
 هول عب ةنساب فزت مالسالؤإبدونرملوارهد ةينيزا اق ن ايو موه يك ب دحر عامجو يزللدب حتي لاحد
 قاتلوا اهلاوي هلو تعنت ةدايإ نا ميدان نك ملا دام
 ةنعوررزدال كى جلا ع عيدا امتى يزحا لع نما/ة ظنحإ نم نيرهل أسم دهن عمناكو جلو ةهدد

 اكلم انا نيرمعدنع يودىنشل لش يلنع يدرب نيد رسإ ,ناجتلا ةساوناوونتلا سري نب ههادبع

 اور دعب ةلاضحنعافدر ,ىامهشل ماعز ناإل_.ىطيلس هنباهنع يودع نعاهدي متم مدن نال انك

 تام نرحل ناس نيدحمؤتلنإ ىلا ناهي اعمني هل مهاربلو هعبجل نباد حرش نوضالا دبع هنع
 كرس نبا هلدناع 1 ثالثه. تام ةشعوبإ قالا ةوؤد ىلإ يرتد بخن كلللدبع ةيللتو نامل ةنس دعب

 0 كدليل وتل وأ عابر دولارات يااا

 28 لاجل نيرما عرب اههروششاو ناريه ينط وهد بحمل ةيشلا ةذه ةرمجوو ءرجلا الا هزل
 عد عسا سس ل بر باحل نبا هوني حتر يدعم ناك لحم نياك ناكةذيكلا

 ا حش هولا نيرككن اكو ما هناجر انت هسا وم الرلجوس نم هان اكو هن

 055 مروهسشرح دزه دن وخلا ممل ةنمريل مجاوهر ملاذ هاوعزلا ارمداهةعاج ةيامرعيبا هن
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 دام مرن لل ةيلانم ملل اهلا زل خر ان عر نينا, ةليوهملا ايلااعر مرا فد هلا نلبي جيمشملا رس مرس ح
 نجي ىلع دنع ندر هيبازع يدر كيرلا ؤعانلا شنب وسن ةنيوعم ناد عنب يحامأ كك ملص نعد يوهلا
 ودعم يرازهلاوورعن ل معلنع ىرر كيرلا وعم نهدلادببعني نممن مدا دب عور!باناد كرددلا
 عى يزال دام نارا طم لمعان يزل هراضلل هزس ف دصيبتباد سله
 اي نيني ينال سائد | يتلا سابع نرييداطرب هنعبلا هدد ىذإملا ثراها بعن هلا ةبه ميل ومولد مسنجر الالم عساف يوراصلا يرحب لهم وز ددابأس ةي كيري نيالا نشد نسنا لغم كلا زمن تغلب هتادعن ىكنب نن عا مراه كلا نخلادبع نيو رز وانض هيل ناهر م ٠ دنس نارى ؤيدا حان لو يدرطا كرشلا هيب يفسر شدباو موقف زر هزعب ورانا زعارب حن لمما ديجيباو ىوللا هما دبع نب جتك م زيكدماة-هدع قيودا معي دملص
 قارا زك جرم روطدل ةنكسلا ابل اهدى الا ةفرههعلا بؤ ضي تلا هيام هنمدردحن تناك 59

 مر نيؤيصاب ريكو يوتا رع تاكل عي نيهنطتحملو نمد مج ندر بانة مرج ميم رحت هيل سل
 امرؤ تريزا كلل بلا حرير .ازازقرذجل نيل ضب كارل ييشلاةك9لايرغن نيش خام ازاع ه

 نزاع ل :نييرع سيلا نبت يري باير دلة يدداس نيبوهر كيل بلا نمنع
 ا نعل مضو نوبلز نيل يالا نيشملا باب ككامنبد اه هزل كيس دنلالذ تلوين لات ©

 8 اكن يلا نب دلل حنر نلبس بزل نيرا: عضرم وهو هوز ةنلا هزه نزلا ا هزت ووللا
 كازا زنولاننلانبنملا بل: لاشر كر ثدكرم ىد رؤس لن د كادبعم ل 0

 ملدا نراهن بازار, عنيدة عز رول اس نمل باب نا جرجا كس عم شلل ةنلا نه يزل
 كيلا رس نيد هاد عيرع يدرب ث دلل فلاب هراعا لففا حاشد اماما فج نشل راهن
 دز جزوجواىدوس نبل سار ىدعت هسا ربع يجو زر كلل دبع مهيد لعل مرا نب جم كوإ هنعاقد»
 ناش هني هناي درالا كول بصل نم.دالل دار .دااطعانمجو تزاحم تلاد تاوكمرنعم تان
 كرم ن نار تدان هد هرقل نه تاهو بسم نار ترك عكا دؤ ةبالوال دحر ميكو دعنا
 يا لون يال نام دلاسدين رتاج كانك ويس أرب دااصي هيناتا

 اةلكلوإ نزلا بابن نمل باير امبو ندد ةباشر عيا هن هنو دؤتايراظناحامضناككراشنالا ©
 ىِل ٍءوسموىأهعبو هينا هل يسئل مانا نبرسبجلل بدلا حوال هدسب ذلهملا ءاطلاو شل و
 الدان بدة كر ماب عيارنب نيس ع مس يوطنسلا الم نب دهن لمشبو لجيل قر ىو
 ..0ا:ةراجظ دمج ترزل دبع نعى واذن باهيادب عر ىتادلاةساه ابار رابلإلا نفر نعد عشنا
 مننا يتيدجلمزسب ءاساهبر يكل عنبه عدزحطلل نب دعو ناجح نلتح بدير ىلو نبني و
 قينادلا تمن دج تن ماشهن ناهيسنب دمت ملا يرانا لعد ذل معدن لول عبير أ ن تار
 امان يزعل زيوسفلاو مكرر ىيرال دين سعر ةبلع اعمر يرع ل نإ يقنع ثرحبا مو
 ليرد يطا )سني ديد جل اش هدا يع انك دراما نسم ةز هنع كود سأل ئواج
 يرد ناهز لهجر مهلا دبعو م «عقنس الاب يكب دوت ةياروا مضر كس ناك تعد كرولا



 6 ايري عر نفل وو كاررر نبهدابعر شيا لزب نبدنلا عنب تيسفلو نايس همر مهيب

 نيرا نجر نيهاّس نيد جل نير مج هعج جاى هرارل رعب لعن سألوا ءاهدرلا اهنا نم هنعشرج
 يذلا مدن نيش نضع .! كار منت جلاب عيتفلا واو ضاربلا تنر نيدمتتبب دنس
 رغب مال امن ,دالإ نم عصب مادأ محير نإ تاكو مرني

 خادم جافا مص ميز دبور ىلا ربل تسل انبدما نكسر هذ نس شدا اهماأو
 يول مسوين نعنوتر والذ ةعادتشرو هع ايم كا نتدو ها د ه)جاكردا

د بقل ةرومكل رحل بانل ينم نال احم نانعافن لوما طم ةع
 تيأد 

 يبدا جدن راهإز نان جهادي عجن مزن ناكذلا مصرا ني ظفاحل ميول اق ظفادل

 81و[ عرس نيب لذ يرام هم اظن لما بعيب كلا ةر كن غزل اخي

 زيايىاملا املا هيون نب درحأس عم قافيشلا نفل بعمر ب بوقسراسلاوبا ةنجمابنددو

 فاتر بدكدارلاادا راكمن ارم مانجو غيت ن عيا نيرجي عكر نايل ةيالباو كدحلل

 هنت لذا ا مي ل ىلعملا ناوعنب

 3 هش ىلإ نيك ايار سيكل دنس عمن اخو ريل, مانا نيالا ناس زك تير بتم كو
 يزحلا يزعلابتلا قارلاب دو م« وظنا طير جل يرفعجو كرش طن نب هدسنعر يبان تكو نس ن
 لاتفيا كويت للساجهرب كدت عم ميفبطو نار طيب هرعاباةريطلب ربع نيدجل ماثلاو

 0 هيلع تنفس أه هتك نسدلحلا مجالا لل ك ثم والهرم سما ننازكب تاك

 افران عسل عواد مب «هنسرتكابداجسر عرسال اللا مسه ناموا قُم ماا
 دان ازعل نم ثرحب امهيجو تالا تاالانخأب تيما هلا رهو نانا ظاوحرحل ناعم دار نب كن بدوملا
 معلن يلا كلل. نإ نكي الاكيملا هادي تا رولا عمد
 هنيؤمنم بربط ريؤتااهرل اسس ىذ نميز ناطر غن جلا رجل نيرهان نياتسم كيلة راقودص
 6 نيدو كارل بل نمديزلا هزل ةرداناغمالا دكه يلي ننام

 0 را دارا نيبر اور مشير تنم زنا اطفساهنايرشولإا مل ن ايرحنتم»

 + هقنقودال غيب يسال ةميردلا كس نيد للص هم نول نهررمنيرتعن دهر مام دلما نس
 اقسام هنع تنك ةزل ا لاسعلاندبسفلا نب كرر زيلع )نعد كود اه, ايصال

 النعت نارى للابنلاةمداا هزل مانا رهان
 نقنمرجو از ىليزثلا مكأنب جوع يزجل اير ما إيل عنب سلا مزع يرد اديك كاربسب لعمان نب
 نود دل بحلب ءاييولا نجلا يعير لامن هدلاد هوبا فلخ نب نجت نع يمد لاهعلا لمجد فول
 ندب هنلا يه , مهرالاذب 3 اكل رسل بمعرإىنأهزرنب ى بقل نيرمت هنعاؤدد كاهن

0 

 0. ةيزاطؤفلل ايلا اهدجد ازا ركو يعل نونسل اهب يجيرلا جيل نإ نع يدر: له نسا حيل لاذ
 ماير كيرلا ضمح يرعب نيش رب تمسقل با هنا نه ىو مارد هيشلاثح ميلا هور راتعنم

 ينال مشوا ورلاإك نب زاده سير دهس برع محي عد عيلان



 تيل نيزك يد نصل !تندطئنصلا مسن وكلاب ابحاص اذ لي لان نسف نيلكدد ا حوباا ما: مق

 ضر 0 لا ,نجر نعم لهدا ع يباسيب وس ةؤرقلا و صغر در وشما

 1 ىىلاوصلا نع نبدي ددخبر قزالازاح احابا ىلا دبس

 نزجرل الحاد هجوبار لمه ساب » طنا هنع ورد هنع تو قيرطلاذ تكيس كسل جا

 كاسل زيلا دليل هيحن ابكي هل نيسفلولاو كفرا وبار ىروا نبل ل عجب

 ناسي اصمم نفور نكباعر نيعبرانرم بجي قف دلو تن ا بزككى سال نبكماح
 هش .ىزرإ للاردن: هند دم حينما قرني نس نبك هدا عروب حاد
 يو نوم نيرا ير يدبالازلط نيو راعنب نال نعشدح ةفوكل هانم كا طنا ,يزلوم
 نر ديلا ضلي وضملا ججر) همز بدالزناو بلا ماهل ن اكو ثادراه نيب ناين مان

 م ةلاانهرمب قاسو كندا خدت هلو يري كد كاز كس صخل يدا ولادمماو هيلعشل قتلا هانم ©
 اع ناش نادر لا «لكاكصلا نكي تسلا اذ ةلعملاءاطلااهزحاجوداول اهدي الاد هيجل انيس
 يح هان طولا واط | وجلارب ىلإ ليمان نمنجرلابعوبإ اضل نهر تسإ يعدوشلا اكن لل

 ةنسؤو هني ز يمحو از لك تداولا اير لامس ايل 3
 هي ةبانم مالا مزن والاه دب هيجل انا جوملا ثراالا تيم - نيه لاو ىلا سد 0

 يطال طا جام يطا اال لجان صح ةدن يفك
 || مامون د يونا دطستوولايززاارعو رف تونس وابدع
 3 : ٠ تهطل كاوا الاثير نم نارا. يدم نارام زج عم ادزلاؤ هن
 دج ل ةورعر ني العمد يونا بجبال ةر دوال مي اناؤطن لسا دبعب [ليك
 يل ادبي واني رلطافزلا 6: هاد عرج هنجحأب عم نزولا ةنيرت كانك نيريع وباسب
 نفس بوك ةنيروب نم زنا قفل لاذ منافع نمشلا يا وردت نيكو رايرنع بل كيد نمفارلاو»
 9ك كانها مجم هاك عيناك الرمال
 كان واسي مهتما هرواسب كلم نسر ظنافيطعردا هد عمرك بم نب يدعو عاضلا

 ايران . و 55 لامس ةنس اسس ىوفو واعوذ السجل ككل ةمطعون باع هنهاونك كروان 5
 ليتل هرمون جازم فمان بيرن اب هر ناعم لل ةيسملا نحادؤلل هزت نرد ميلا نر
 0 ال كوالا او نا ع ساشا ءاخؤا>ج ناك
 تناك واول نم ير ف مرمورأ سنس هنعتتكن يل ةلمهرا نيناتعاب مع منها نارك اسوي قالدع

 ةلوفامب نفخ جي نلت دود اهزهلنمو عا ةنيزحاقوبو ينم ةشس رمل و دؤفندأل

 اثهدادزب امجد مو. ىرملاّ سو ناس ما جزل ,رانس )8 نماقناهل سلخ تبان ني ىلع نيريجوكيدل م امالالا ناعما

 نعتبر جيكيإن عاب ث دحر دازنج عوير طال هدددمن اكو 220 ان ربج نهر بك تكردالبللْنس

 "دب ىلوملال غل ن ركود قزوملا جول كلأ ديعيو هير نب لمن دل لبعو جودا مان نب

 الا. ملر هاد هر ىلا !سني ربع هداربعرجا قسما بفن نسل يربو ودل ناني دك خيار



 يربو بلابل ناب عر ماهي جرم دعس نع يدر هذؤشس مزق نكس مهارب انج نبا ذيدؤشلا
 " نزعإ نمناكو لاا خاؤذو نعابعب 1 ماس بتلخلا هرباد ملابس نب دعينا

 0 راها هتشؤم رار هيه ريشلا ل رشا م وعاب هنن يزرىماعن ت اخ ول كول نب لسجن عمر

 موا ثلاؤدلا اهيل )عع نب ميهرإ نيهنسللوب امج رمال هنااا يرصع مرح يندد بشلل
 ةيقج ىلا نرعحجتر ههنا عربجإإ نع يور هع وباصلل وعذرا ب اككتور سعب ناك نوشلالإ بوشم

 اهدظنا كج هيل مس نمعب اوعافاو راما نبديحا مضلاوبإ هنعكور ىدملا ]ضف نا باككآ هنم

 قانا نفولا هن اوكس ابرح هل تار: ع :ارخارل هنو تجرعا هو هني اعملو 0

 الامال بلمءاهايعف ناكل لوس نمؤذلا ل بدول هبطؤب اي وانا فشلا ربقنب
 ةاضتردالا بعد كرؤلا هنعودتة أمني كيور هبسلا هش ناب

 0 ”دالعب هج فرد اهيرح يودموملل ةدئات عاف دا فنكذما 00 ا , لاا عنور

 تارذص داب الخد ىذا نانا زحل راع هنا دعس ”للجرلا سد نمهزعلا باهلطمع دادي اكن لحم

 5 اهنا ىلا هطدم س قرشا لس اهيزعهن افيو عنا هل اما جوكر ةرصلل بان نييرهر انكر

 دز هينابب ع هودارواسب ثيرجياه قتلا منان نيد متي ريح دم ا نم هلام جرح دارج نم

 ناهورداا/ لفن ايون ل ماط يرجي ففى 13 نشدحلاب ابك نما قرملا نسل جر لوح اساله راح
 يدار و هيللابنه دوا قتلا تاللباكيأ اكاهبائوظم تلف لع ههاو رجلا أبي عضوملل هشبل

 لانو راها ما و ىهنس نينا ماخلق ثلا داحيإ جرير وباب ميا طنانلسا نعتإ زم

 ازيد نعيم وسب لوعروب اسنيبديملا جن يعينا تعمر نورا قاس زك هلح

 "اراك الث ا.: اماه رشزلا احمل. لزم, ق جوانب ةقرثلا يزل نيو هو ناعبسب هونك
 ل ا تلصلا ندير املاوباو

 ب نام نكت د نزضملا مهنذإو دلهازلا رين تبايزع ثرجو داددبب . ةيورسلا لن, ناكرلخلا نب راجيا

 اهنا ىو اهلاسنمشلاديع قلوة 5 ىنابرملخلاناراجرري ندع نبل و ديل نرشسو

 ةننعل م ابو مص تارمبارمججلر حل قيرلل فعو نيحم نىحجر ثيل نشب نعاني جر امجنجرره ةلطأب
 نمل مس طفل كيو اكدر عاجلا علل من ليوا رتارصلا نعود لملانب درعرإهنعجرب
 يي دردإ نيزجيرع يدر ىلطحن لاعلى سار, ناَن هنس لاوس كفؤ تا وهران
 كيا نعد نيرا بي بله ن نحن دي لاوهرتملاعبجااظضر يرش نال لةرانمماهنب

 للا كندلاذ ير تالا ليز نب :منع ين خجرع ير كال ماعز عدلا رماه ب بلع ع نيس ولا نما

 قرد هلم نبدي وس نع كيري زم ىعنلا هتعىور مكه نع كوري فرصبلا ريو بيحب زع
 سب رمق ليمن هدلا بعير هيي ند قيس مارب ح مرعلا هنه يدد ]بار لإن ع يدر جو رولا

 يكره هاب. هيرو نسل ناب كس نال كانا«, دجعنب مللي يروا
 دم و ا تا ا '

 انحإ عه



 كلل وزلاريزن نا انحاو بعمل نمل لح ندلوبة وتم بلا هزلارال لانا قاد
 لة ا1ةوعلا يدمر مانام نرمي مودتض ناجل ةنم نانعيز رح ع يوددرمتنا
 ريب الاةزداحيلاب حلا ناد رلصنب ةيوحم نع ورداراح دحلان تال
 سنسر قط يملي, ىلإ يزال امداد ب عيل نع يدرب قسما راسن مهرإ بدك داتا ل تر يمنا والان رحر جم هالدنيا يؤم را رمز ةحجرا لهم جد ةشملا ةبتملا نع ةرجع زها هني ىلا ال برك علا نيل ناار راه لزج! عضد ةلاصنيمتيوحم هنعيود قمع متنلاع كدب ينلارعغتب يعهد ٠
 "0م يل نب متب صا سر كلو ان هلع نيم خلا ان هركرب امال الة نايل تارا. ناس زرار احب
 لذا: يره يي نعلين جرن مال ميكرات نيكل نحارب ىبح نزولا يدصن نسا رباش
 يل: نادل رجالا كر الاب كيدح كنان وحبل هيد نيذدحلر يلا انهنلارم ةعاج ثيدلل ا زهزيع كرنب لب النمص ناو مح كلش هل اوال احل ١> هيلع هدي <هنا كوسم
 لرب ن راس جوى دارا: ن حن جاها بعت معباتع باناحن هزل
 قلد نيرا ععوإ هبا قدسالمت ١ نب نيعروفمحن لسن كارب ن يسأل بعد لينين نع كيب
 الو عيل تنمدحل رم كس يزكي ثان بجلد فلي ونس: دورتك هنعاسنح
 دج يناجي زاح ب دجلونحدإ هنع قود عون ناعسمو بيكو ييذكيلا مطس نزيد لت ننبد نعم
 ؟مةنذؤ نلخي ون ابرج دنعارماثلاو رمسيس دنع تك ىزعبلا يزل لعد الزل 'بزسدنادمد اوبر بكل ها بعننبن مدع كرب قل هوى وع سابا ب«: بها ن ورم ؤكمانا
 انور در) >نب ناهليم ديس إى يا هنس يقرفو نفاخ نونعن نجر ميحادجت نفخ هنعددرد يزيل برك زا نزل هد تبعي زيجنب وبك اكرر قدا ثكت ددسن دوس ناي عباد
 زيان كي ارا نكسر دل ىلا ضيا نلخ رشم نبل هنعابرد هالس نب نزيك وتحيا ٠
 ْ 0و تن ركوة نحاول هدام ايو ا
 عب دم شمولاهبا: لاا بل بنض ةكدلا نم لزب يزل نصرا ناك راحجرم عن هضاعمز
 ا ياو خلدنبز اوبر نسما اؤ تا ميول فخم ملا دبع يع ودداللا انعكس ناكتوشم لدا نيرمرازة اوت نارها نيك ى ايهما لؤنلا ليزر نب هدا نبع تب نكتلا نب عجن

 نول هيلا ثم نول هزل وتلا ملاهقر اهلا ن وكس الاد ههنا يزختسلا ©
 هبه امل باتو مل يلارالككمد) باكو تبار وكام نشيل كاسب عما تكور خا هذ
 دسم ةنسالرلا ميدرط فيج ذر ثيرحتب وك« يلو ةرزح لسعر لكلا بل سنع كير فدو شنط ديل

 نا ختنكه هر بوجي ىلع د+زب دحازاج اسد داع نم عيل سم ماعز م تكابر لدار ىدسا/رتلا كو داجتاعر نبعد قذر هل بع مامد
 ندور بادو ميه عيد.نل لع طع ب نغفل نإ تاكا لهالكنا كيال نقز بم ثيل ةبطعام



 01ج ع دعب قرط انشا هر نع يرموشم نرغس نينه كنباع يل اما ديعن بدها دعمر هنع تك
 ره ىزلادماعن ىبيرت 0 يلارديلد ىللإطاا مهرب نبل يكنرب هدا بمهربابهليإو ىدل عجرم

 0 ةيريهاناك , درهما نبت اواو نشلا كلا هينا ع نب نجس لبجوا يدعم :غنيزعج نب لع هنع

 20 ها سسلب !باتنالومىشلإو نما لادا نمدإ وقم برنس ىل ةنلا كه نإ

 ا نين ظولنال و نبللدو عك دبيعيبال رالي عضد هن ادب انشنلا لم فوذشلا

 8 0 ل ةبنلا كح نؤفلا هز مال ير هيهلا) ذل وكي ةيجلا نيشلازن يجو ندا ]صفير

 دانيت يي اجاصاغ نال لالا ؤمكملا بببجيل نيرججوبا لة سانا لب ةمجأأ

 0 نيلرأو دوعن نبض كوك وع وم ةنسدجب سلزلايايح اك هولا جونا ةصلخ بديوي ائمة

 5 ةيتلاذ ا لا بتل نه سيلا لاهل رتلإلا هدجاللاو هيهل تلاه يدل اراد

 ذهني مايو يزالا نسل بيز شلاةنحر ةنسلا نما مارب ناكندب رفع ةعلج

 قمار كتلي هر نسل علا هد هدايه كومباس دج نكد دارخبلا ارْلا نإ كرابلانب ةدرع
 دورا هيارعمب هينأر_عردا هنشايور . نق اظنافلمهرانرمخبا دالا اداوىاسبإلا نيل لجو نارا

 يطع ياسلام ممن يدلل تاجر هند اكةبزطزمر نب نسفطوإاو جالا دخن

 © ىهر مانملل ةبشللاكذه ةلءلا راجل جزل زفات ينضب جالسا
 مبرلم فب نع بهو نبأ هندحاكودز نابع رع ممال صلاة يلشلا يزياحملا حرت روس مهرادقيل

 رعب نإ >رعدرر حس نبدح ىو ؤ الا ةزموين ديسسمبا هلاةوؤاهلادر نب ريرظعيداعلا

 0 اطعم مارهدو ازعل تتحمل يمل اريل دل يزال يا داتا ١

 ابكت كد انعله انماكرإ اوتسللا بدوملا ةراوس نبهددا يدع نب ىببعن ٍنيسفبز, جارك وهو هيلا بشنلا

 لا بهز بخيل نع ثرحاةىدصد از سال اك اب سيان جيو طل دجرعم اصيانسفلل

 ممنم ناش تاهورم عا هن فلا فد قت دالوتن اىهنع تّكام نالوا

 قير هداج _ععيرهتاار ىطتلا للامن ضحجيكبأب/ عمدت انا يلا نسف نب لجدار او وفر
 هذان 6و دصنا6هنعابكةر بيل كوب كك ادد ]علني دب ىلا 1! نبهدلا بهو ىان

 0 اهيلووالاديكسمدل ل نيل ارز جيلا وىرسإ نس نمر ئملا يدؤ تدامو رس عرس هس نم نيديب لال
 نفاوطم نر بحل اهذرماجتب ال يسب ا ايمانا عيا م

 قل نايك: باوشس كالا اسنالع اننا عسب اطمل كنق رز زدلاهييراجترعم هييعول هنعقدد اطعم
 6 ارلاهدج ةرحولا' !١لامكوةلملا ارز جانب نيشلا بيسي سيتا د

 رم دانس بدا ىبإ ةينسلا و ا ااا عزل قر تررطزتل ةكدا
 ١ 0 د سس همالاؤ ن ني نا اخ ناوهر قسد هانم محملا شم "7 5

 00 اةيع د نامعنرع ثور دون كر“ هلل ينير فل يراضإل هدادعلا

 60 وهدا بال نبراس ئ ننس نبوعي هحيلل مال هينا هم نأمل ا

 0 الو مىنهل ىيلو 2 :ىكشلا وع داس نب رغب ثور ب بجو: ماحب رهو نيهيجتنن و كت



 هناا هيب ور نب سكنوا !ناككمزنلا ,اهرنماهرنجو فايل ىلا هيلا :كيبجربا حئطترالا م نسكلربا هع يور منعم

 ناعزاب اىهيطهفجرم ثرحأ و الهاش س راك خب لساككنإ هلال وعد ئطشر ار نسل وبإ ن اكو هلنس عب ابعزت ع اند
 نسل: بحل كر زج جلد دس الص نر العلن محلل طال نانكتناكانأد لارا هاو هباكو
 | فما ياي وهرب ةنسن ليتم قلد احالاتاكر ربها قابلا هشملر امل .هقلاحتا

 ملدا نمجدسملا مالا نه ةلسمإ مح ميال سلام ةلملا اظيب دنت جعل نشل عض ءاحخلا» ال ج
 لادااع عريس نبإونرسللو سواطو اطعنع اكدر مالا هل انضبو مال عيووذطس نبداحهنعايد هني كتم
 الرج يزجح ضلوا. افلا نا جالاب جا انجازها ال نع ككل ىرر الما هنع كود قصئالها
 ير نيرا هوس ير هكر بوجي جناب سرد ام ثدي كيزع اطير
 دونه نجر هد سبا اياد نسال نالها ومن عوير كربلا هللا لببعنيليسلد

 الجد 00 ةيفسس هتاياوررىصبلا فزعكتذاكو نيه هرب لجلب رمت عمور ع ظن اهل
 يونس ماهو هيثم اخ ىلإو ةيدورعول نا ىدلا>نيزتد نوعنب نم اكعد يه يدزالا مازاش

 اي ادت ام صدك اكد
 رينيه ناز جيبخلا ؛قورص هش ث احول ذر بوما هت معرا نب إس ثيعس بى كل يذاالبوانب 0

 يلب نيمو كاني ذد اب زمان وهو ةعاضت نم كطمرعر بتل ةبنملا مزه الازد وتلا د
 .نارنبواراهز عاش ناكوججلا بخ نأ ةرعرب / مهديعند ةعأور نب سيق كلر نر ةعانضشنبنماذلن حساب ا

 انك وكلا »ايلا اهل نحطه د ثعب ناره ىلا ملا نبع لل نب كال عنب ثزهب بعت ةمييرع

 مغ ةبلا نهارا هزلؤر الل هكدا كيث بحال ةدان يول يعيزما يوم 0
 زب نادزجراب معدل 3 , خلالها نيالا يرثيلاذأ دم نب ييزحنت لهشام : :دوكخلْ لاهي نعد يتلا

 ازجالغ همنافتارو هتيارادأ هاوس ةعا جرن اهلل ههنا عنب لمهن يعن سممللابايرعر ىدعاصل ظننا لمتههاي عاما

 ”ةلاردحنلا نعلا نأمل اء جالا ايل نيشلا بابا تبع نعاهدح بجيل يوازن نعت مير تيدا
 يالها بالا بع بر دحلادعدرعوإ| يشل يزن يزعم شلل لادم نيب ا

 قلما و نمل دربعو مدان تبشر يراجئا )بع اني نيميع يوي اخ اهيا يؤ لاشلا نكس ايفل

 «يطيرنجلا ل هيشملا ]ها دانا هزل, ثور ءايللاهدج نيني الو نيلاسكب يهل موسةنسا 0

 ونوس ابا لو هيدعمم |لصؤلا وخر اءدو هتك يلا بهما بمعوبادعل اور هيلا بشلل هابل طحبا
 0 هادم دعا ميلان لهضر ميبا نبع نب نيني ركربا يزحانلل نيو اما نعاير نيالفلاوبإو

 للبي داشم ذهل ىلاوش ىدشل لاالوهريشلا باب يداغالل نام دملج نعشرح
 اان در رسلان دآم طوسورالثلا يزل نجلا بع داس هيلا بتنلاو ىو نايل ةبتلانزم

 ساب جب هنت مر نعابإو ثرذل © يرارعلا ةيرعم نبناعرعزن هارب عمنعيور ةزبهولا ن

 تهل ريش ترجل آب عمم نع نزكلاو لا نا ننس باع اكتسب مل يدادشلا يروانبا

 رشا وهاالانلاو ندا بابمس متون سسءالساب هيد لزب
 اا لن د اولا نجر هلا نمبلاب ينير ذا ل لاجل لود 000
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 نول: نريكي بلا باها كلو هءاشملا نر ميش عسل اهب هحيرهر هبحرلا ةماش نم

 0 كولا هزل ميلاف هه تبشلا ميال لو: ريشا باب هرمنا ناو نب ايمن
 فب بط بربع ريع نجل دحوإ لا: يرو ملاودبلا تنل د ملوهم عاجلة تلازم

 نال باع رز ىردرهتفلا عيب طلالعي طع هفنش انما يضر الطاء اماما ناكعاجخ ا

 برمضمحو باو شحم درمؤسلا جوي نهد نإ هنع بيدي نيعر قلل نسف نبشبإلا نسلم
 نادارا جو اطسلا هدا بع نجم برع عاما موسما سمبل برجع اباسدربديرنالعب
 1 1 باع ا ركشي هيام نعد ] جوملاب ىرورلا ندطملا عب مشلا نب هب

 لها سنع بزي ن اكو ديخلاو ةرالألا و ةالصلإو مايصل ذيك ةريلا نسحب زها )جالا داماسا ناككرمملاب
 0 ام 0 ءانوند|و هبه نم ئصدخ' 5 هيجي قياشلا

 قمرنا ديعزب هولا بهل داو يبو ملا يامل اقسام كرو اناحيل عش

 قرود وديا واني باها ير زل نام اوسةبكةعاججر رزان حلا بصب ربع
 هع لزم لن اك دكا دوم 1

 ناو هدلالضمد مزن ىلإ هيلبأ نع تنكر ةره جورب تزر سحب هرم نددد ع سود ةنم هدا فدو قفو

 0 يلا شيل بل هزل مي يهل نينا نب جلا اجلا هونب ماكر هيو نأ دع
 باص اكةنالبجخل ان اءاج وكلا نبال ذ هن انك ,ثيوعز دود عن نوع فيلو هو سخن

 غل لن هيلا يلا ةماس بحرا اي اًمالن اب عرج تلا ةزغجرم ذباح قذ

 0 قاموا نبل نا (قراو انجاب تن نم ئذل .ىلكلا هرعت هو دبع بز عددا
 ” نون مهارإ هلت لاو هتدملاب هيف هدف 0 بونس الوش ها دسيشلو

 أوجب دنع قررت نزال هب عدوي يل كسي ناكراجتب ناحية تب رمال هانم يول ااه نب
 نا حيلزعب عن ىكرع نر ده د ترهل ف منوه ينال ءاحوإلذ ينزل لحمل انب ني بحعاوااو

 مانع نعانإ ىعهبارخو رجلا وجنب د نمر نع بي سمسا بسرع ديالا ةودج
 هنعورر نا نبديع ور ىرغلا دابعنب مب وكلام بلا تيرجت هنكي يرجي كرا دحرك مدل

 3 اجيب: نجلا سمعا ةرىر اجل هنعايرد هب نع يدري ى يتب ميهربإ هنباودابط يعن ديعمر هنبا

 هنيلعوور ىهزلا خان وما بزغسن ىرهدلالهن در نع نب درع يور يري جدل ذاهب ديب
 يا بس ئابملة كرا عيدا .لفحح انام نراه ب عي وجنب مابا

 بلوجر دك جرايد رع نر نحلل وب ترا عد دالك اخس ظله ند دب
 راندي بكي وعن ب جنن دخ بكم دوك فارون د خي وعدل
 ثيل ىلوعا زيان ىلا !يلررتسللا وحلا دنإزلا عب ,اجهل نم ناار هس زعإلا كبجإل بلس

 دون رستم د6 ا .نض إير يطلا رحت دعب اهعارحلان او كاذزاكو تاعضصم هيو
 يفند 0 ,نسفلرا ناكر خوشبلا اهزو نمأمج «رعر ةنايزيرلا اهنا نبيع تبدجحلا همنا بدت

 نيل دلر قلل ور نونا بع يسال فس يديك يرانا لانا ب عيباىلنانا نسل هع



 ميلر لعزعسمور فوشلا يزوران نيرجو جلو ه هيوم نيد جل كلا + عقت-تاهررعاصني دع
 ياا عاارستما# نو هوسو هاجر ثحسالا نب ناهلس دواديبا هنغ كود عرجوردلو

 اعنا ةلعوتلاابلار نجلا ديلا ري ىشملا هلة يارد, ةبكك دل, سم عرج دش يونا عويس تبة داب ه

 م 20 0 وب نيبايلا نيب
 : ايامنا ازكي ههدبرد يجب دلل جزاك ادريس كلاب فج يدانعلا

 ل الرع نابل لنهر عل : بيست لاى ةبحلل نبعد هبل ماو نامل ةعاج

 ةيزدازب هيد ل حلا ,ام هدا دزه نم اداب عيكر ا ها كرس حاو هنا لجعزعمياب
 ليال زك سنا ضكر و ناينطعبو ةعاطن اإل ةل ضل ناو هيلع اكسال كرر لاش هلئريوبصلل

 0 ! نيل هيلا ةييركؤسأجو هناعاب مرمر تداوم نم اسما نارام جيم اساس ه
 ّش مرديا بتنا دارجزجل ءاوهر لي ا الات وكي

 اواي (نلاباعيرلل يرمبلا ياها دان بل وسن حاند نب لس ابر نيل نب جاو ) بْس ييريجعنسلل

 د دارإ نب بوق لبع او ىكلا مهر نب دهم دجله يدرب تالا مك لارج اوضاتيد
 هو ,قيشلا م اب ةنس نامي ثم ادي تامر كاؤريههنهانيكىبردالدعمدا] ةنيبرصلا ه

 ١ ربنا زح نزلا اهنؤوات نمنع اب طعون «ئككسملا .ايلااهدوبر ةدحاوب ةلجرتسملا درسا !ناكك

 ساو دعوي كراسي انرمو نيبال جوناي احل بلا هلا ور نصل ركيرهر نيش ىل

 !.ايلااهديمو هيجل نيم ا .يشلاظناهالاؤكسنإ هلجوشإ ابك نبدجا ساني ه

 راوي بذي منار دم. تيمي ةضانهز خو
 قبولا احب سنع اكيد ىروبوثلار د ىلإ بدت نسل جربإو ىريرمل اكو نب ني ىلل هنع يور ةساسلا
 يم ملدابع زج ءنعتبة لجن انابا عس يممونبا لال, بلله بدك يلا نعاوإ
 كيز ناو سا, ىلا كمل يرباادبز نبأ عن هس نرمعلين لادا, بتل صو اضيا هش لي ثلا رهو

 يما دعزج مما ياخي (دؤجبلا راشيل! زر دضوت تاكل ناأب ةرعر هم هاد

 ند معي لكم نراه نبج د ىدس منين يهون اكتفاار وس بوك ىيرع بدهيؤتلا
 فيولا ئادإ األ ركري نعود مذهول طعم باهزلابهرؤيإل هير ينل
 يزن كبل عهتش تاكراطمل راع ننكر سا ثب هلا بعز قعر نام للا ايركر تب نجد دعا

 ناقد الاف مد هتسوزلوداعذ ذا سومتزلخ با اريىهرس كرادذ ناكر ةرئيكف اش هلو سانا

 الاهدجم زارا !يونلا الاى نّسلا بادهْنس بن ايوعست نإ ناكميتجلاةو نيس 0

 كف تن لل تل اذه ارض ول ةلجتفلا ؛املا اهو نانو نس نبل ان ةلجومنلا :ددسلا هبونملا

 هيب نةررملاهدلا بل نعابورب يول كسا لا هيوم نب ىكشلا بر عوهرميلا بتنا هرخزععلا
 .باهدجبو 'هريل ثلا لا د ديلا ىلا يون هاا ماه هل يأ نياسلاةنع كدب مالا

 مالا خان مهب اونا موس طيب مخل لاطلاق
 10 !اواالابعككدسلا نببيود نبلغ ن ميش نعزي نو ناتشالا باو ديد كولا .ايلودلاد



 موب اجلا دوس مهر| للرد يلوا دايم نكتب
 م لربع

 ناب ماس هي دج, هنس عمم هناككونلاربطلا بولت بدجأ نى نادإس مسنلاولإ هنعي فود نيالا

 ناذأددب افدعج عداها هايد حار بم ماب سب تلوم زعم جؤإاماصيرم تكل نا
 هيل نمله نوال إناس بلدنا ثدلأد بلا الف ايار نزين أ
 ك0 ةطبدخلا نجر ماحلا بو كوبا وس توكسلا غلا كمدف ذا تيس ئيُس كلذ عنود ادلك

 5 بوفد لا نيلا ضي شلاوه نم كرد ا نضهنه دك اس يرازلاةيوعسب نايرسهنع

 نيل انك دبع بلع لل لاب ساو هون سل ةبنلا نه هؤلااهزلؤرنهالا هرب

 ةلاجتنب ديل رسل اباد اهج كاز مه مهر! يده رسحللابامس ندسملا) ها نما حلاص نش ن اكناشلا

 0 للاب ماو نامال هس يهر ورب تا ناذو دس ناكو نع نك[ ذر هيلعتار بليل كبو) هم مج

 اس لِ اللتي ش سايز نمهايز لب ذه دارنا هكر ةهلا لإ
 ةفسرب تال اهدراموبيزعج هيسال نه اضبا هيبامسإو هيمان ننخبإو للملا رمدد نب تلدركموبإ ةييوصلا
 كو درذب كلغ نب علام جل بجنن ار هيوبحن تلد لؤر تام بردو

 اب وبان نزع لها يتس جنا نتااب عوز اةناطلا لا دل

 0 .07 اوين: ردو باند ردكم لاب هلاحن اعوان مدرسا ةِلْسا هلي هي اه

 را والا مب عار عد ماظن اوبال هردمبلاؤعع ناد لارا هبال عمان جمالا باجي
 يرن راقعاسزطد+ مهنا اضل وان يزامج

 ذايب تنل ساقنا ليل ضمنلا نيد ممن دجل اللاب انثرح هش ةنهررلا هيلا نمأ دكة رنه هن

 يا ماع مقسما كيش سؤ وسناعد سا

 + ىذاسلا تعمم كوي نادم ليه هزم نوح ىيسلال نب نادي بحاص:جرصلا جاك ثممع

 ياك ذانبو كفو كاين ىنضن تيه ىف رمل و ىف اهود يس خب تيدؤد كي فشلا تعم ناجي

 نزنبو سفلوإ هنياو جوان وهبه وهال كنب )سل نها بأ لذ بو نيتبنااهوإقر تن: هنا باجي
 قاتل بالزب نمر دابا لهيزلالب زيدا مال دزد كر 20 ماهل ىدبإ نع جوجل كب نإ

 كو! كرد نبل اكوسير برا ها ىلا تعامل ةرج الل لمئات نايا ل

 ياواد [للا إبن هيرال مالا ناديه ب نسل ديهؤدم! الدي اذا سراب
 كيل... ىلوثلا مناي تلا طهمإ يدشن الاةهنعسودب ذاهب ديزا ماما وللا نوسفل منبج
 سفيه يملا بمن ىلإ ثم داب عا جنعاكوو ةنيعي اهلا هدناثءنتنلا نبنجسكلبإ نم
 ه الضي زلوم يكول شب وهوا ربوسر نيس وينور تاكاذنرا لخلل مالسلا

 يايوش بره ملؤعب) مسيل بنل ازاي جما ذه ثوب ةلقلان غلا

 "يأ نوصل يلا دعس دل ل يعس نانشوبإ هنع ادد اكرر مسرد نب لهشمدلا دبع كلن عكر رع قوشملا
 راينطمرإ نعل نا زعم تيدذل»ا ةنإ ىدرمإما سكول يندرلا ةيبوليم نيد جانب هنلا دمع نيا
 فكرا وس بدن زجج لاخلا نرمهرإ سدر خوك ب كبار ىدامرااب ب مهر ناار عد
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 كواذلرعر مداد عبجربا جرمانا هيكادجعتب سهل هيا هنعاكد د اناا نمن كيور الان سهلا
 ةجاتلنهبالاةددد «امينمبإ: ناطنالمدا بعود ناسا لسا نينيشمملا بلعابا عمل ةسملا

 يدينا ةيناكااها جازي وتاج مى دارا يستعد شيادداع مقا

 ا
 ظ

 | دارا, عسشلاوب رادع كلام لاعاد ريس خا وعك ينم رابح 5
 عمران نكس در حله نمؤكرا ثلا مكب تدورملا بلي بوح دمر مهر تب ديز نريد لاادبعتب
 ةرطلوداجز ناهردا هدرا ورائلإ يزعل بع يرعب لجوكيو لإ هنعايود بليت ملا بع بل بكرا

 سر ةنملا نهتلملالادلا هزه و مرجلا سيدا :يزهاشلانككرا ةس ينام عس نار هوو ؛وهةنس 0
 نوط ماش نفخ لاب باعرابعاب عبانعارإ ميدل بت هالعالم
 للجو وعر مهنس جرالابد !جفركتت املفو ىزعتنسمل وا بلا نكد انكم فضلها ره تلوم

 ةلكؤ ربه لإ سلا كح الااهزلاذرادؤلا نوكير اهلا نها نيشلا عض يرتيها شلل هب قد نش 0
 ينوإ نب بل دا كمه لمار بنل« ندا بمب واننا

 قيلدل ماد,عن دش نينأس اب عوني مرو هينا نهى نص الفخ عس رابط

 السو نافع نانبهى بباب ىكيدا مازجم ماظل هاب عرب كل كن كروب يلم انعيرنماثلا
 / 2 2لاتع ملا شوي ندد عنب لجاو )جم نكس انعلباو نكد د نيالضنلا مجاب ةخيوكلاب بيؤسسب

 مدافن عيكس: نيلي اور وضمن د جو فرشلا لب, نب ههلارب هر جرن ابطل ديلا اباو
 ' من زل ن يداوم وم الا ىوباسنس مالا ةنسدامو ولا نع بربح ةدزحتب نعاني دين اكور
 : اهبل تبدوكنا ب مارهر هيه ةنسلانم نبتت انفع ةلؤفلا ايلاهزتذر
 لوا ازوجاحضانلول بابل كوش نلجأ معرماورا م ىرماشلاهيفاومأ

 فة يردسؤي رد نيذن كار اكل جيزحت انا هند باس ملا ناكل ةرك هد الندا نبهان نم يس

 يااسلابد ماسر لذ ماضتللااهب لنعرعب اع دالبلل مجبور ىو سي لإ وذا 6 هني تح

 | ١ تانيا يسرب يداي ديس هيض اع راباعخم
 00 فس الل اداب دولز

 ةهارلا و اتلادادلإ او يملا بد مو ٠١ ةنسج وتو ناين قرمملا هبه اص يدهم يزتصعلا و 0

 لن بوب عجول نمتك مجاز ردد هم اج نوار ةبنما ره ناتدحيلا نابل ينهار

 او هنعووداظذا زد ىلإ هبل نع عن اذهب ثريا لا كورلا هدا دبع تدور نمل نب دهن
 0 ال وس ل لل 0

 اهيل هبل له وأ والكعنإ 5 مؤ نمن لبد ده دباب يبل هلا اذه ةدحاوب ةليؤتنلا
 د ةيملكسالاززاح ناكمأ ا 11ج يسار لكنا لوح هربزعأ يزول

 1و درعا زل الاخر هه تلكم تلم نمل ولا 0

 يي نانا رخل: وار بر بعمل دعمها نبا دو

 تام كاان نابت اكييد نإ ةنعفرد بالا نإاطعي

0 

 ظ
 ا |

 ا

| 

1 

 ا



 0 يتلا دز نؤلل هزل قد تجرولل>أ ةنككللا ايل زم كامب ؛ءوسكلءاهلاه هيلا نجلا غي ضهاشلا

 لبر ماوس نول دل نب همن نب لم لجن ناؤعن لباب وخوف حبل ممهيلا بتل ديس وهو نيهان
 ننال نيه ام نبتسم وبيرجت لاه ةدجلل بنس دور ىر مداد ناكو نها ناب تجررعل ئه ظل
 فرم بيجيلو يزعل رضا اعيمناطو نينار ةةر هل يرذل ماكنا ةودص هنش ناكااشم لما
 كلك اطريخبكالهر هنا بعهنل هنهبرر مئقلو رمت بعاباردرا دول عوكل, قرشا
 لاب نجل افلا نم ثيدحتيز لويز تلو احجار نابي لال واو كرهنلا اواو
 "ايي تانؤ لسمو نأد مو ا/هسزيصنيةتداأ تن هيهتس شع دل نإانإو ترفل تكلا ةىئاهلا هما

 ةهنتوبإ در انو نجايا ملح ثلا داسملا نجمك نفد هرحلانصم حيلي ننصم هايل تنجو
 هب يب تشم تبسحالةو ربل الب تنك وس م. ةنس لاب حا لولد نحيا هزل

 دبل نجد رإل زم اكو يد الارنب دجيكرباوهر يرانا ل5 مسد ةئاهعس نافكترلانه
 هود ناموا وال لقال هتف نم نورعبالأ د اباد ا جنن اوان اه تكي كلذ نجد نيه اس نإ كير

 كب كك ىلامنب ناو« عم فلسا ةودص ناك الار هتبمدل دبع تفاوإ هنو م عفن
 جرن نحلا بجو بظل و قود مرام زعل نيناكو ىراهشرل وكتب نسأل, نب دججنسهل ار ىجلتلا
 كانورصم زول نينف دو هي اجيماونيجرا هنسنم كوالا برو تهامو م عادت دن دا تاكيوئبفلا

 كميل سرأد نمدؤصا را ملا ئيهاثلا مر املا نام اش نْنسفلبو نيني هل ن شرح باو برح
 اياد كرب نا كرجل دم ز معا ع الاد ين هلا ىاجنر نير زمعجتي لهيك محام ثنو
 ود م)هانم ةعجراضذا ينل رجم بدن نزعلا دعي ججرلاهنعيوور ىسردالارجمنب نجلا دبعدعس

 الوهلة نس حفلا ذ نيرا ثحلاو تاماهر نعول شا عماياذ لقفل لغم عرالاس نبك لحدا

 0 ايلا هزل هنعي يدر عنا هل حائر آنلا ئه اشلا نبه اخ نب سئل, نهم يدجل يو ىسفلوب) ىحاو
 ماغ*:ليخ نارا اه لاقي درس ىرتنمهنيرذلل بسلا نه نزلا هدب نايلالل يلوا لا تلا
 تبنرهلا عنب لبن يعن سفلاوبا ديمو اولا نبنعج نلعب هلم اجو! اه ناك دليلا تب
 نامه وعلا عابإط مادامت اكو ةمال بكلب امش تيرعي المل اككزمظل ىلإ مامالاب هش ياا لادسا حلا

 كك نباح هنمو ديبو كس إل بكيل سمد نبا هلا وداود همر طك ناب شات كم كالت

 0 نيل زي جراشلا وهب رس نفت د الم تن اكتيرفدد ددوكة:مرقي دال: ىرجلل ا نبرهاي هيلع

 لان هناحر فيغتب مهران اى هيحرهو هجراتمللا نسل انه ميلا هز و كالا ىئفلالااه دمي ةيجل'

 نك دهرا ن مها دبع ير هرد ممن موتعيو عسا ناابسإرهاطيإ عقد يا أكلها نم واثلاؤحلا
 0 جراسا ما عفنس نادم ىشزج) تلات نمي وم نيد تنفخ ملول هنه كود زجر يزول

 ون يزيل ةينلا حزما هزل ان فد نلف داا بكى
 3 بادعارم ناكن زوالا نعجن نممنيسفلوإ انها انس زس مو تبغ ماع تاكا نلف

 0 زلازل ديا عادوا نفلالا نوكمم هزل ا دئلاض يراتلا مد مةنس مراسل
 رشي ىانلا د منعا جامل رطل لامها جانمس عزز رانلل لقب كرا نمبحأال ةبنلانم



 / رشا عن طن ن نه نر عي طاقم سس نرمبلا له نم يرملا يزل فيرس ل اىبرم نيلي

 يي ياللا لذ تيب ذيك واير بنزل دعما طاير
 دلءعمو ان الدم نيلوؤزملابمانسلا لل ةسنلا نه ماهر هيجل نينسلادب دششس ءاشملاع وع
 يلا ما هيرو ماس هتأنيملابهمأ ماسمو جزم نب ماش ماسلا تبعا داو)<لسلِلنعلا و ننال
 بمطار اضعام ذا لعتضال ولائم تاكود نرش مل ل كالؤحن علل ني نيلادااكتعنلا

 ايمورهللا كلدز برزت املا رانص سليم ةزع) نم يوني دداثل الزاب هني دم فصتنو طابسأ ةعش لززف
 ناين سعرة زج "لا هبا وهلانمإلاعاهم نابل ولانند ازه ذر نيراتس ماش لرد نيس تناك
 يبل شلا ىلا ويعمل طيدم كرر ارتب قشع مان نسجل دودي
 انف نشل لع ثرصب هنن دلي ذه نس ةارمالاببهزج عاملا نيدددسل )باككييب نم تاكا هل بع.

 0 هني رهو ماشا مةنستادماشلا ١ ايف ناك ةناما لاو هلبإ درعا وكلام يرسل نعافمري

 هنينلاواثلادجسوإ مسىاس.ءامهض قري ل ةريئمباطءاكوإ نكداذكه ماشا روس هلا تب ديس راخجو ون
 اانا هنينلا يدب نيب ع يور الز مجيب مانو لازما مهلاببع تحميلا ة تيما اهم حبر تكرم

 ةيلالد مجازا ثلا باساب خاج بزب يلادمس د عمامياكلونبحالزهابم

 1 او كمال نط اتاادنيسوإ النه
 ىلا لج رالل خراط نشؤظنانبلا تيفي رندا لانسان لالة مادل) اخ كشم ايوة وصلا مرار

 نكيعوحإلا) كتم مادا ءاخم عاما مكر كاان هال "زال هنزل لكلانمامرات
 ا” ! تاع امض تلم ىاشلاددسوإهتلا عضد كةنأد اسرته هل لانذه

 نادلة نسال طع ايجات هيكاح ا. دازئاذ ماما سك
 00 ل

 يراهم لوألا عايض دلي نيكل ضي نلب سان اصينع لاذ دلهي

 لافاملن ىلا نلاخنخنغتلفدالتنا نر طص هن هىئلنارحنعمرلاسع هافيرأظعرلا

00 
 ل او ءيز ةشبلا نم كاف كرف باول ع2:ب سرد ادن جوعمايل باث )تسول نإ

 مسد ا نم ةجنم كفة كلم [كهاجسبلالع
 00 3م دارج عمي ما ةئاش.ى هيلا ره انوبشب) اره يرس ةعاجو

 اذه هن ىعيبرجل هن هنعدئور شا نبك هنع وفشل سطن ناله ماذنب مهرإ لا عجم مراة تس

 وشال هضمي دايس طوب ممشاه لن نكح مشلول يعيب

 :انلرمابملا ننجشددا بصرإهنع ىردالال نب لاذ ناسا طعن لمعت ة زعير ,علصج
 | 2 دوو لرسم ىلإ 00

 :ياونح ير ولتح بريل وعل دعمعورد مزج رؤس بدرع د كدب نجد قالا بيح

 يل ابو تاهت يورط نوعا تلو تأ ند مادو ىزلا ةيس نعوم



 0 ظن ءاموتاداشل لإ ةينل دج ىكيلفبا زم نم ةلمس ندا نلن خرز نيشلاوتم قاما
 دزحإل زم دورحجرم همهعو عزو شعم إذلال عورالط تم دودجإل عمال نيوهور وباسل عبالي

 وأ ا ارامل عدا يعين زلم عع بل ةناططمم عل
 هنيدي واس تاماّس نمط ولاه نالها سالربا ىرملل, م اكول /ة قيام ثلا ناطتدا نسنجيل نإ

 اهايمنلا هوبات انباع بيطلب ..لا وبا ناكلاقو بيج نب ,منلا يامي يتلا يضرم
 مهتاوزلا ذناكناامرعلانم نانا نرضماذأ ناككرنير نانسج ل دؤاناكو هدداديج ضان باهعأال لوك

 لبا لانا سوح ناطق هناتسإرببا ؛!نمالل عتمة ريم ناكتاو انيق حز ايودإلن

 قأنمنيسللوإ لال ناهكولاسينب نايلي اجت
 ١ 'ةوسجط مط بدا هتف انمؤلداثا ببدالارملن بصر لن حرا ىاهجرهزبراهر سؤ هفنت

 امي ةيراءزب تعجب دل بعض داوي ء داهرلا زن, لكيم د دآلالنعيرر دوداشبإها

 5 1 نودادعو نجزم ا هاو ب تايصايظن ادلسر اىلزمذبويا هنع درا ةرثعي

 قاما وصنس نب حل نب لهل احول امنت نمو وه ل9 هنس ناس تءام مهرعو ىوباسني سال
 اربد يفجترإ يعل لاو كيلا ها عرإ عير سلب بول ار يدعت

 زائل مهران نع عشرا يورو يلا يبا سامهارإ كوع: واني ل هانسنكماثلارعرا
 رة الدعاوي معبر لها عا نوي بيكيإ دوغ وزار نانو

 قرون اطلاقا ماذا »هعمز درت يرماخما ا مب هس تذهل >قؤز برضح نل تب هيدا نيعيولا

 نرهن لجل ابو هنع كوي ما هس خزن ماه نبعد بعون عسوي ينجو لهذا بن انادي

 اقري, خامل اسما ح يرجع رس علا ىبإ هل امو قاما لسه اوبإ هبا د لردلاد انج

 را هدا تدبل جا نمت ن نيس و ينحت, ىرللا يفك ضرب نيجيرلسلا ول نع
 مط معلا المن عج مرعي فيلا ههلابعتي مهر لس لاو لذبح هت نيرا يعي

 مازن كلل هرعت نطل يبد ىناولا ماوعا إى وكب يل نزع حد حلف ىارلا باع زيا ثم نمناكزلماثلا
 تل اطالنب هي ناهيازسانا ماودي هدم بع ةنس لول جر ألم ركل
 هكا قرشا ناهس ن رس عسا ناتلا راع دما جرحاناجسلا نم زا تل

 ليعيبخوإ امل ب تنمو ميلا جانب يزهر خرم ةبنلا زم ديل. هزلجم ملأ وذ
 ل ما

 يمنا هع درب امم ايديا مم هل بدل ١ نع ثرحم دا نما لظم ان

 ادددوب باف دروي ا عفت ديال يزل ذلة رزملا سيد هلق شرلا
 بيرلو نعذمرح كيرلي كش دار زل مآ نمهنلاذهو خماس ورد نجوماشل ىلا نارس ب نعانب
 انكم رحم بالما جبر عر هنضلا ككشانب تعمر تمل ننال نابل ر نسف قارب جمب ليها

 نسج ىو هوه ينل ل عسل الارانب سرب هته يوي طنا بظل كوبرا[
 اع نوع! أوس مر ةنسخيماشس نيرلل كو تارا فلل رم دانا ذم نبدجل رع
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 اخ ةوناثميررم تبت حاسنل نسال وقال داس نب «نيدل دي
 ْ دعي يرودلا زن سابعا ضف! بأ, ىذا نرد نرجمماحأل مهو خوفلاكردادنارعايل لج كاس كد

 | 27و نسوا و قادعلار يسن كارا بلاوإ هن هنع بود تكلا لاتنام مهرنعو يزررلا سا هرعساب
 يشرالذ ايوجو هيلا بسنملا دار عمن ل هبل اذه ثلا مالا نلا) نب ةككسلا تالا وعل نشل اوتش نالت اشلا ©

 تبان دمر كوب كك ياخ هت ناككاد ذب مل نمل الا هينا نادر متنيدمب مهر نعام
 نجي لج اككزدلا نيس نب لهل حيدن ايل 30 ل وشم حل ال ناش نبأ ندور هيت تح اوبال ًذ بيطقمل

 | المبيع ناار دل نيلاونب يكتمل ةواطب هنن هلا ني ملك محدن وراك ةنبللا ©
 هر نابرهد كتل: تلا نه اف !يوضما دنس اديل نايا دقلاب علغباكق نهال م«تيمرانكم
 نينوي تلال زارا هنع يدل ةناحيل نإ نازك ادهن يركتلا هلال يردي صئادن حاس 0

 | الا اال نلا تلازم هنيزتويسزادكوداللاببدااارولا

 | نط كاري كيرلا تكلا هللا هب دهم ينازل بح فل غي أسلا ليعس ن ل يح ناو ميم هاع#جنلا
 "رو نجل حاس ز فلن لمعباكتاس ناكني باكؤ ملعدر مؤ, هلع ا طك هه وسر ةنس

 "جاد وأ ولج نعسس اقارب ةلالطل و عدس نيدبر تكل ة ا هنه عر هيلع درة انعتل ابك
 | ونفع لها نمناكت اك مالارارسن كوع ا! هنل جر ركام ىاكل ديس نؤ مل تانج

 فرم دريرملاهيرحسابار مارعا نبدا ج ولادي لاوبعن نير حض وبن ىدعر طنا دوسن ى كر هنيه
 8 رعراو يدردلا ابل برجل فس ن ىعستبةناو عي ىلا لخن نسل طم جداد ال سل يكتمل دنع
 لطرد موا هسا عيب يشن ناسهيي تام هنا در د زسأب علاوي هن نام ناين جب
 هدير نيدو زمجز بط يعاو مارسل ا دإ نبيع حي نع يرد ىخللاشلاب نهي ن اج جوصاخ ناك وجلال اؤنهنلا نب

 دريل جل لا مهرإ ن نع نيرج- نب جنن دك تفس مومن نارعو نا جر زي نب ديسهدعايور
 "يارةنغيدربإلا جل غاكا ريل دب عن ركن مهر نيلعنسلطواءىرم نيوجل هع يوب دبه يجن

 رنا :ونعلا للاى ديل نيا نب يب انما مرنم يرحب نهر ةز حب يعني دير نا خلا يدم 0

 ”يهيادب هوم الأ ندفع حاس ميزحن اها جاو ثكمايرخ يدون ىل بشلل نيس اها
 نه نينا هلا ناطعاو اكو يمر ا.يمدم ل ماب عرمع هبت ىرعلا جواشلا بجرب ن سفلي دب جلي يك
 0 مسمى يمدد ملا

 3 مسار جنب نيو دبعت نبطي اى" عمنس تر ناجل عسوي عملا دعدهيوإهنس ساب

 0 اع اربع وديع وو هيوم

 نس بدن نزلا دبعر نسلم جوال كول ةهدوعح نب نيفادا امم طخنم تعض يلج

 ؟هنس 1ع ذ ردا كارل ميز كلوا بانل ب نمل لاو يرعب دوعس نبديز نب نسل وج
 شل كبه كا لبن تجيه لج كبداوةباهبادعججيا هن نانو تام
 كلو مد ةكيوا بل ةبنلاب ىلا يلب زم ةيؤ هلال ةبتلاثه اللا زلم ديلا نجلا
 ايان يرحم فكر قابلا بلأعنب زج حب نمكيرلا دبعيب هتعدديد نعم ىلا راما عشب لع ور



 3 ص املا هرحااوع ماوعدال هناك ان سرج 5. ةاسلالل اهيابضزم هل ثم كاَيعَر نمذلا كد ابها >اقجللالا دو

 تا عملا اشبع اور نست ىهلاشعُم ١ هد اذا" هانم عمدا نسا ةانحن نيتي

 كسالي وتلا الهوا هبا د در تلج) نب لجل نمدل البلا وو كلمتنا اكمال فاين م تيما نك

 رنا ذر نورعا يسرا نلخي م نينه ه ظنا مالا هنياهلاوا بلال شل جمال ناكّو!د الا نضل اهلا

 مايا يرد نيرناكجنكرتم كير هناي هنؤعيومتحل شنو هلعؤ سرالننلاس قافنا عن نم

 زا ا د دلما يسرع وفشل قسالف هتامبؤ نزلا
 هنايردسوتاملاهررو ,انيتلاديس اييلرس خال داعيا ذأ ١ كديطركما ناو هبا نمله ؟هناسا تان ضاشلا ا

 "كيدز معرا هيعدإا نعم بوزارولا لم و بهذ نويل جؤئدمللاة كبها ضامي ايعااقلتف مانا

 0 ناس د عز بطن م مساهن كي دسعز بإسلا نما نس اناني اعل 5 ها ا

 يبس 1 اع ميرا يرام داق عا نفسو نه ىرر كبها ْ

 هس ل, جنازة دما هش >ولالةر ناب ءارلا عزاب ىناوءاح نإ هتع قوراد هر هيلا نعم ماكل نب نير

 م نموناسن نامه سابهأ نبل معرب نعاوبإ هيتنرأ هس ةيشلا دلو | نأيزتانم هةعاجو هيلعانملا

 ماا بسلا نسبا اوسنانيحانللنم ةعرد نونو ادا تماو يالا هنع كورديز ن داع كير

 قلل موغملا ةقللالها مان تعانيه مهحلاض يومن ىرعنشلا 03 نسراصنإ هال هس نسال ةوههلا ةيشلاو

 داروب) هان جاشلاَ اريازتلل نابع تقاوم نا .ةيودبعن مرأ كيل | نبع نب لمجركو ل نيزحاتلل نو

 نسا هن بكذعرتدمرب كر دو مل هاش بركان بالة يارا دما

 يردن زجون اس ني داادم ارملا فرز نبل نيلي رشا ولاو لفن للصم بعنبريكدلا دعوا و ئلظرالا

 نيرا هنع تكوا حوت 5-5 وادم وبا مودا : كب دات داو تاون ازملان ,اليعن مهرب نبل ن للطرب

 ثم هدا ونال عكر سلكت كلوبو مس / ةماعلا جتا نال

 الجليل كلل هتي نانا ركمب) ناككجل لا لهب نلسلا بس تنيك باهل باها دري نادال دادغس للا
 يف ناكببإ لتس رانلانا6 هيرو الح هيسحدإ ذ]هقبو ماشلا باس دوج ةينللاعم اج لبانغلا '

 151مل حل مدع مطر هنن وياما ايلدلإ تيارام هنسنفرأ نابنزلا كن >ئ ن اكأم نيومام

 3 نيسلاجملا عى نملطعرإا نع دال م عوم هس نط ىذ ف ثاهو] دك نمر ناس ةنس

 سم ها 00 0 0

 ا 0 ديس شاش اعل
 ا - هنعات ديل وروبا نيب هللا كل نيالا

 كر تلال وهند ماطر لجل فعلا الإ تعمس كرم ن ابصاي ظنا لم رهجرب دج, الدليل تدعم يناثلا فلن
 _ تكلل نعد, ع نش! يمل نهاد تيدالع جو ناكاتذ هبت نحن عك باتل لعباس
 0 مر نهار هلابك ديلا نيشلا فيولا بلال ها لع تم تثبم اهممس يلا عقل ففاشللا هنفمل

 5: نضام نير انسنهنجزط جدير فره ئ ضال ةبنلا ةسنمادلهزلخي ةالملا
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 ير ةنادرد/ نس ناطم روش نم دابليو للا باجل خللا وس ىب: كلا ةودص راكي هع نكلا جر
 ولنا لوي اطل ىم ةعاوجرجنا اولا هزات. ةلمج نعل ب عا نبل ءاةلاوك عج ةنمنم لوازم 3

 م1 الارسا هللا نوايواسلا ء ! بفايلز مشل يار ضر ىبملاوا هودرو< 7

 يرينا اخ 5 دررلا نب هطللو ناس ارب نيعس هنعيوورإع لوم جرا + درامز ها نم

 يدل تجر ىلإ ؛هرالضففلا يتلا ةنييعانب :راعس هتقدر مهد ةرذلط مم كنب

 زمن كارد هنعىرر رود قلد وتر اهو بقا تدرنؤلاو بلاعن مه هما سلالم يوتا
 هنا عاام 101110007 هارد لاك ه نشا ها راو رسم ب داهم قود

 عملها وعاش ندم نب دو رسل نان نحس تجاذب وجوه يامر طع تراير لا لاذ ةتبادد
 ا نجس وع هذ دب موال اما نوفا يظر أم ام ناك ب جن إم هتعوور ةنيبع د نعال

 نيل يدوس اكان نؤمتيؤلا ضار الل بعيدا الا عنا مال سل برانسل
 فلانا ناكل وللا ما دامو, اجا! نوار ول يروباس نمور ثع» 0

 م اراب كعف هدم هنانابد نس اطرور دس نان هم اانا بام :مورككاب ماس داك سا ئأبا بهجاعأ-.هومأ
 01 هاج لج نال ماب )ردوا بج در ديثاداتسلا نع نيعأ نبي دنع كة كيراولا دعت
 نمل للي رمد وهرهنع ننيكم اجي ن الاذان اح امم هتد ندا ليما جي" نب موب سقما دمتتولا مز

 ني ننبإ بلوجتإ نع نمنع كيامقاللا تجول نب جاجوار دمج) نم دنع )يمر ثدي

 )00 اس جز نهاد فيعر جاكوب يبان هبابب تلق نإللابهنا
 جواسلا] التر ودام! ةبامنرمرتج ماجا ةفرعاتلا عب ماتوا ىداهزلا كيلا بحل ايبا

 ل ا ةهل ىذلا وني وضاثما مع يأ «.انر هتف ىدانويعلذلا نادل 60

 "يعبد َءاّم ننايعن سابعا سيردا داعرب رهشمدلا دبجوبا مانلو عدله ديلا ةملانم

 انبهزاكبرفللر لا حيره بل اعن ل نع ن بالكتاب, غير باطلا ياه نيني
 2ع هوميروس اناس سأل نارا 0

 باسل ولعلاج او تكبانرنلاوةرالاورديشحتت ىرهل تيجان ظ دال نسؤعلاو 2#

 قطا هوفسيوا لس نكمل نعوم تبعي رع كوس ةباموعببا اةنلامج اهدا ورسم

 وساد ن ااه نتاع طعن ملول نعت مإلاىغناهمالا نعال ىور لحب
 ادب طك لنفسي نمار باند سنا لدا كمان .ةراهر تش ملدا هباعي
 ا يو اي ةنس رعي قس ناو رنا نشل ن طعما
 0١ اا عتالالع تاروت نانا أنا طتنا هيلا نعي أبإاض نس واعي ناره عنوهو

 علا نرارم موشلاوزجانلا نا. عامل ةجرنجرام "ا م :حيازملااعم هنأ اكن مداباث

 سس و مال الصطصا 0 'رسجااذهلاسر ابان مم

 رشي رار يزال يدرج تلائيبمسإل احن نم تاحلام هلي نسأبإ- ترف 5
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 لطب ونه وان نالها هن نيل! ءانهر بر الامل دالخ لاقي. براثا ةبنلاةهازديد
 ه إي و حس ب

 بنوللشلني دوك صاا نم حابصلاب وعلا رشا هيندلا ذه تاكا هز والو هنرهملا نيشسل

 يد 8تينارعاو كاملا جلاذ» دلي ا

 «.اننيبمر تهرجمالاا سنس 0 ا مركاو هنأجو نيجلل
 0 نه الاياب لمبات هاش لل ضل انها اناهزلجمهل نيل عبير

 مهمنيللا ةىانم زك ىلا نس ميزع كرا نش نمو شال هلا تب نعجن ارو ةندمال ة سلا

 لوب هبت تل ودا هنعا يردن سمار جياع معد نارا كرم لالي جاذملا ةبارخبلنب
 مب ةنسلا وتنال هتفلار ثداط فلا الياس لااا سا زم بدع

 كالا سير غاشلا حن .ةدراه نبا يرجوتإ هلهو مهئاسعم ابةد دجاج زساتلا
 نشيعواو نرملاهتص نابي ماحوا لاق باب هس تاما سلاله نعد. بورحن نامل. ىبلابطلا

 انس نكون ثا نرخ فارغا لإبن مال نبل جال ثا دبحن بحاسي

 22ج
 نيو ى زعل لزب نب مهنا سعب: لهجة ىلا وع عيري ينال جزر دلو ىيدولا هبنانسع تءيرمعو حاصلا
 نحت د<ي مهيار جدا شناطتداع نابل يا بلكردإ لاب كرا نعيد مخططا بعيب

 دهان ثدح اثنا الركون بس نبوحجا جو داو ساو: ةنس الاب قوي ةتن ناككزمظملا نب دهجو

 3 يل يحمر بوتمير ملت ريناد عيبا كلو انلا ضميري بدهم نه ملال هس

 راد ونعم نورد بعيب هارد جملا بيرم نجري رهنمزماحني يعرب

 ماهم درابعاراعمنمل 'نايهاباب .هإ لاي امر هلاعو ظحابلا-ىمس ول اثالافوناطناملا ىنالالعن

 هاصاناكبمي دالاو اشد لتعم حيرت بيك مها فرعون راجي انتل فمقاذارهرإ يوم لك

 يي مانا بزعامذالةساردليوبعيم سرس وك ةنماب ثرحراداكيملددب

 تيجشاوامع .ةيكموا يجن عقور نارعل الهرم ةعاج كدددلل | ريغ سلامه ارى ذيزلا ىسعنب بت

 0 رت مكن بنام نار ماروك تايرشا روض دفا قارب
 قضاء ساهر درسا لل ٍبلانم نزلا «زلؤر ةككدا الانا ما داضا مهنه جلا
 نكمزر دع وص وهو نطل اه درع ن ناعم هنوص اسر جوعا لربع نب ناّمعن بوت,
 هنن لص ما لوسي هلا هفن حن انوزاب نيس امص هداكتا هضيكدو_ . ىتاملا تقممنب هيلا كسبت

 بلور ةيهارل زكي, لتي دلل مزرراه دب الغليل هسا لومر تال ةألانسلا نويل
 هدلاا يرض ةنسعمس ةناككو ناسا عجايب يرعنيسعما ؛هنعاكور هلق يرعت

 0 05د روب مررنا انس دزايظم ال + هر نيه نشل عنب يطال
 مم”اهودصن اكذب لهل نيرا ناد يرل ويلا جاع يل اب طخ دعيني يباعيا

 بنك لكناهل عاج دجلأباو الن, لا انها مرشحا, يار غن زعوسللا



 انس بج ننؤؤم يدا ةملاربا يطيع تلو هنمال يود ىركسارابخل بع نبى كنب هللا دهر وغانا

 كيال هيون ةينلا شه نول هزل ق,ناكلا زجر نهال اه هللا ةهلا ناهي نيفكاثملا
 ا يك تاز ذه مبسن اكن يلع نسما نالذك ألا هلا انا هنراتو نإ صال ظف اذ هيودرعنب

 ا '..تفررلل ىلا قتلا دات نيب ندراد نب نادلس بوو ةبشلا هر و.ئهاو املا بل هنوكد هاجت
 يأ هيدر وانك ابل جرح نس ظامللو مالا ١لاجاةكماظظذاح ناك ميلا ل هانم فيكس
 ددويكازمري بدر وك جسور اقرا ةرالثوبا هنعاكور ديز نب دامجم دادز نبدحلولابببع نع
 تدل تدلع زجب) جدلا كل , مشلا د ربهوال نسخ ةيهاذ ناك مينيعد ناسا 9-هل

 قي كب وب ادم يش لإايركيار يسير دا هللا دعب اقم
 ىلا! هس ماس نيك الا ناك خوك اند ادول »نب نامسهل منخل هش يفإ بيرك ناكل مما نيدس
 كالا نصرلاب هنا إلةد فمتسكتسيزاع ندنملا ىهالانخ را لإ كر ثيدال عضرب ماني ناكل زعم
 لازما: تالت بلا خالضا, ا ننؤشا نحوك الا نت ادام لوس ىلا اىلاه ناين
 كن مولاؤنجْد هامل ناولس تملا ةرهاطنب لنمللا نب ل حغا كج م سوت همس طوارأود اح ناببصأب
 | < كدا اومانناببصل ند هر تكن ناب كف ىرفجلل بول نبل

 الا بيار ظف للا يودرم يوكو لاذ كلل ني ىيمسا زمن رطلا اذهر تعبت ؤحوكلع تكن ئغ
 0 »م مم كنس مّرمام لوا تامر تس نابرصأ علذ ناله نو نءلبع يونس
 21م هدانا جرح ةنجل اهل نخر كأس ىلإ بسم ةذه اهلا هز نهالادحب ةككلاةيهجلالزالر ديجلن يلا
 ىدازلإ حلل كو نب مهر نيدمحدملا بع نإ نعاؤديب رجال خاج »كانا ربا نيران ب لجيربا بسلا
 ا ل ا

 000 ا ا

 كوبرا قرشا ثراولالبغت: هنلا ةيهيتشإويا هئم مسؤل قرار رسظتب لع نسل مسؤشوماشلا

 ايان جرم ناب ةلونلا هتهتنلا .ايلار ةككسلا هتيم زل نيا سس ىنجاي زال هير اعدت ان نس َ
 الر داس جلاب همس زا نبا بال عاهرحا نيصومإل ة ثلا 0 دوبل اهلا هز قر نئيلال

 لالا كاز« نجنيضهلا نانا رظ )ها س وصلا جان امل اهدنا يعبد يع نها كيو انزع

 ليما يراها عربسامإ «سومأ ع نجر يرشبفا ننارهنب ميكبعيتلااامد رس .دمانرمغ هوهزمحانأ

 35 ياي دانلا هلا باهللادبع عيل نوفر اللا مااؤبج ا هنس لول يرجو داق
 نرعاضفلابا,ىريرالنسلعبر نير داحاباو يرام ادام عمرو سيب ا .ةيلقيدس

 ةاهليمج ب هنيذ ثلا تنايكربطلا) نانا بايك "نينا هش مرعب طل مجللانب

 1 اهنفلنمو قع
 اة تلا سا هنجرالع )بنز مالم ان سنا بورا د ندا بعوإ هنع يور فان نيدو
 الحيران ايمان ياض د مهما خل نسوا جيكوس مزعاصيإ غلاما
 يامزنؤر كلالدج الك هج نيل نب ىراشلا 2! سرجر ريك :ةنالؤلاوازب عضم لهب

0 

0 



 5 3روبالا4ة بناها نلااهرل جرا غنت لونا هيلاوتإملا نيسلاضب يرىبشسلاس عدن

 ام اح سا

 0 وسلا ءاصلا وكنب سابعا. نضل اعلا وب! هنا در ناطمملا نيسفلن بيجنن ع ثنين ايل هانم
 كبار بةيإداجلعم اوه دبوس ىلإ هيض اذه : هد |هالوا تديرشل نين الأ ننبواولاو ةلملنيسلا 2

 اال نحت هاب يدل عامك ناك ايما نم ينئبلا ىنا صل ثيومككأ هيوسسن هدا دبع

 تبرعوا المج ىلع -:لاةو هخوش مؤ كرمال نبن يعادبعربجربا هنس عس خلا اب ثيوملا

 ليف انما مامون ملابس با حن
 0 هالات نشا يجلب باب هتفيوه نوعم نب كلت نالبسلا وبوس ءاحلن نحلادبعلات
 اوم اوبس دعس ايقرتنم هير وكاس ىل بدلا هزه نؤلا اهزحأ اذد مدع دادحفلا ابان

 تاكى كا ازهار عتحولن سنع نب سمح مج يرش ونادأح هّيحلو موكب نها بالإ سس نين مالا هو

 0 كلوني نيب لاو ةدحمملا .ايلاوتد يلا ناداني داياراسلا فلا لنمسن معبإنب كيمس باتا
 ل هج ؤ عير ةيرقود دابر اث ىلإ ةبنملا م ملاذا
 ناموا هبنييرة لاى را نهاسرر نمر كي دادارباسلا رجل نيرهت ثيل يب الن نحل ربع هملا ةبع

 انس لع تعم لاله بدال نم امس هليعالرت هناك !فازراوت نيراك هناك بدال عم المل

 0 تل اراكر حولا انكر نيل نشلا مي كراتلادب امر بلير فن ةنسؤة رتب ةيزورس

 ا ,الدل نم ةعاجاس عيحز از هثال يل عال هللا مم هير رهر ميوباسلإ هينلاةم ملم

 قرع يدعم نجتمع رغما مرش شح ليتم هيكل دبع نب زجترع يدرب قتل شم تلفن وراد

 روكا لمعامل ديسير عود مياس عادم: ْن

 كده نع يور كراتلارابقلان دمت, ديارابجلابباو . ه:او تناك مهر فا طالسقلا نام
 0 ادد نك كحولا: ايدل مهد ةيعبا نيا عب فز. ىوباسلا هخيرات ني وسلا ةعردوبا ُ داس نبإسزب
 ره اههعو يرد نم هيمرت ىو عزت دوواّنملل بشلل نه يناثلا اهزحل قر | توف نم نكسب ةلعونملا ايلاف
 قويا ناهس م تما ل هناك وابرز سيلا نه غيت ةرتنوباّسش اروح ناس
 0 مركلل لو ؤدي دير ف نفس فل تنص لاق دعب مع ميركل لوأ نم ديون راش

 0 ياأهل يهدو اننا .ههيعمداط لال عسا 0 > نص نيم
 خل ير هكرهر نينكدول بيضة وبم نهر دلل ةيشلا .نييااوناذرامتفا ٠

 كنديللا نيس املاو ميج هنع يد نوساّلا سونيد ىقالوالا رع ثرحيزشس داما سيرو لاما ايبا
 دهاجي محال واسنإ درا د ناوطسوباو ةل-نيونسإ او دإن ع ىدريدن واس نإ تايعبا مسالا ىرامزعو

 6 اخو نحلل ليل معن هيد تا ع يرام نعنابع يدوعتم باح

 دبتم ىدربىر|ماسلا ذاعم نبدانْس ن امفوبا بسلا كاسب وساد لى نس ةيرت ير داب اسيل ةيسللازه

 © يلام نهال فر هذيلا نيب نجلا ]اذا ديلا نسل تضم يب ذاّسلا مرج زلمه اربارىسول نزلا
 تاره نمل ذا جرمان نبيله نيس لاب مزس هيلا بتنا دابلزععبل ار هو نانا
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 ينل ةكاؤ تنس محيا نعناعنا مضر هند مؤص ناكل وزد ةئانالاؤيادح مدقبالاناهنلا م

 : الد عداهرداجاس تيب 000000 الانا يلجلا دقع) تال عدا رجم عجل ةالس
 ياي ب لاو داهزلاونيفبزهلانملهلا )ه١ هناكوذانهلاراسورلاد
 1 ا ةمرع هتعمل هو اما ورحدل ع ق يطوألا تد رمزا هطاملا هيو دع :رهيا) نسحؤ سال مجوح

 ا يرطب, نفل نب نايس بو هيلع مس اليم هما كوس ىلإ -انه انهن أد ابتفك انزل _ال توعدالا ل هلا رمرحل

 3 بامان امال ةلبحو ,هيو)ةعر ياناذ تاكو نمايارما هيدادارلا ذل بانل لاو امال تاكام بكم

 | دارسة عيراستت نام 3 كال خرل هدد
 ا 21 ترمأننا تالا تكتمزي او تيا هش ساو تلي همس نم بجيل هنراخ

 | هيل ورجر عيل بالتجربأت رو يمك و اعمال
 | كوول دير د[: آجلا هناا وا اق منعم ترهق هيلع
 | ا مايا باعت ابد تيضاهدازاانيمأدا تنيفأتعنصاممإبا) ,عداظنإ معروف اكتلعدات

 | ةةزلنزامزلذ ار ةيصيوسلا مولا 0

 كيب 5لار نرزعاستمجا عدي نس ززلعانسزعاز سمج عورم يرن يدحا هو تأسس سيلا هين
 | ليف ورعز هاب عدم الل ءيور لهم عدستسد نايتس مطرح وي طعن بلا وعم يلنمفا
 لهدم كور نيزك ن نا جرهننح دارا احب نمرلا دعم كنا نحل ىذا ى نب تجنن
 طل: بلان ودل دبه نازل نم نايكث رحب نيس يعرب. ةيوهار وزار الاعت هوك دل ناعم
 يزعل يو ناماروزجو هي عد هين ناكوة يار نيعشر نشا يرحل هنس تارا عسةاوعتك
 انزل نمد تعب ناكرمت تن أص هير دا كل ذو كرب هنموهر كس عومج أ ميالان أسس تب نميز جر نيكس

 نذل ةرتن طار ل ذبامنغءلع بزوال اها رااح نفسا بما
 داوزلا دافعت لع ةننككاماوز جوحمج »اال تفجر ا ةدلا«راونمت معاقرال قو نآس ةيرقؤنب

 و نيرولهزماو ةفصهب نكرلها هزت ىسااهلةو رص

 يبرم انيعنبلسس ءامزتلانبو يرابال] سوبإ هنعىددد دن ابن نبديكنع يور ناس ةنز

 قنلاالااهرديرةلءلل نسل كش! هلو بدالانزن كاين نسا طب جلا هير تالت مناهل ©
 اجتاز اعلم طايزوم جة ذمتي زال سدا
 .ةيوتحن ملح يرما عت ثيأت جبير نسبا كربه ىصتموبإ ميلا ةينملا بروما

 ابعد ديل ل هود حقد دعي يني حجراً
 كادلؤام نينا نلهنسلطباو ود مينو ظففامل يو دزمنرب يومن جل كبير يقتل
 انوككتزلاو كاملا نبل كيرلا ةيمدرعزب ىدس نيل إلكبوإ هنع يور نيعانب ىدحتب لش و دونا 0م

 كولا. ذام ايزي ىلا عوز ل بسلا تهجر هنو دبات طم طوفلإالانب

 قت اهم ماد عيري وكاد عار رعب مهراط سابا ة سيقما يناوهالاءاقلادانتخ ابك
 | اهوا هلع طارش هيس سنهو دام
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 ارحب اب نيرا نيعسلا رن كراون ةزمح هنا ورشه: نا اًبنملا د حلوه ناككد بسلا عار وفدا نب كلامو

 لهنا تعولص ويلا لوم عياب نعدحسل نب ةيسادح ناو ايلا عتجا ذا اف سيرتك ناسا دما
 ايل ) عدلا دتش اد مع ةرامالا ةيلقي مامالاربعزب مهرإ باك عمد ىرعج سوبا علان 'اهرقم ناكدواد

 ار ث رحب نسل اعياد مس  ةنسؤ داق نال جسور هيلو هانم هي ةادرلاب )سلال نذح
 !دازئابعم ليم نيرشلاو قا بيسلا وعوم نب لنمهلا عم هيلا نه نم نكتة دل هس نمؤكنئسلا
 0 ها كمتإملانجسلا ين نىك تبا هو يعرفو تما شت>ا سول سا عجل صرصلا تب ثانمزاعي
 د نيل ةبشلا نم نزلا هزلاذو يزل اياه دجش ةموسكلة للا افلاحدج مالت فيرا
 © ةعيل هلا دبعاإ قلم لم مهنيا لا نعل رول كولا نم ةهيتد دانذيداوس نم ةخورم
 6 هش ىلإ نا عوركوباولنحنيرهل هته كود مينعر هدلادب عن كبيثمو بولا ىكيد نايلس
 ترها )خس نعكرابم تدبر يطل عركب ىدممنب نجلا دبع ناكو كلا تاكنعسزب
 ؟مواظنا> هش ناككاقو دصرهو هبل نإ نموانوس املا نم عم هتف رص نيلسمل ونحب ديما

 0 مينرسلاني نس ةاعؤنما بلا نيك ذا نيل رك يرتب نوما ةدلخذ تين ههرثعة كس
 يسلب الضف را. وذل مذععم رومي ةيشلااذه الاهلي ملارب
 ةراوم لاجل :الذعبارلالا ,ال جرم راكع وجع ىه نارمعربا وذل دال وصب تللا ىرويهسملا نزرعيفإن
 راد وراك نر هاظكدلا دالولل يرلا سنام رغدالاب رانا ىلا داعلا ماعلا ب دال تإرمتلل نب عشرا

 اوس قيؤزير حر راف ن است دال امأ دة هردوب اسم برم وكلاب نكوددكك ماذا« هلو مريام
 قلل اءاو نبدا هسا ككل هيه مكي هب نب مهراؤعب قتاله 4إ]اذ ةزحني كيو ماماقااةورس وس:

 اميري يناس طفلا ).س نب دج مرت ياو ظن ذل ضلخن معجب رك رد فإن مدس هناي اعلن
 هتاهودتتطنل بابل اأن د. 5كجرم ناك لو للارصأيريالان | يال ةد عيدا ظنا هاب عيب[
 النهار دادسلإ عفن نش الؤركعنب ن اسجد رهو راسن لو هنسد ةلقو نالوا
 ني نيل نعاني رح فورد لامار ونهر ازحالا بول كوزير اكو نع ذر نما: جول لاو نزصار هنعماباعرد
 تع اة: قل نعل ىيرجير بلا يل نعم رمعج مهر! ب دهيرسل يال نعال نبل نب لعبد
 لج مهرل نب ليتنسمل ل داب البت اساولاي عدل نمت لوب ذأ هن معرج ىلا نسل
 لإن يلزم ءنسللو رمال لزم اشم لاننلا ركن ناو ك يعي هي ظل هبا
 تكون انسحب سجين حن ع جور ل )الن شلاوإ يلا ل نتا رجليك لدرس تعمر مكن
 م والعم نمد اكره يسرني نب ميحرأ نيد يول صاد نزل لعبا الأ هناا دال
 لاند امن كون كاد نع ضنا ل بقل قيما لو هضم نكت مزار الداعم م اوأبهذ
 جيان لا استلم دل مأ. نزل والنيل اهيل نإرملل تدمع لدي نما بعيب كل
 يع ىلا دلل ناك ناكل دعزلاب مهول داهلا م داعنلاىل ل ناىلا اص داينك ريدان
 ديوب كلاود امم هللا نيكي اه لريال نه مج ]كج ف نم دق دص لب لطد رع رما لادا تحمجو ده الأربع

 بضم اكون هلع نفر ن ناس دبل ىزل نيل يعرب الجنا ازا ديعأم
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 ثيل ديلا نمر زل اي اراهرسب نيتشاب نهغنم هلمزفلاءايل نكسر ةلملل نيس كي فيرسلا ©
 قدانرب ب بجنب هاب, عني راك شا ري دوّيشلاو ناريس نبليكنب هللا بع ناك هبشنلا نه دوبْماو

 انا رحلوا احن ماجيبإل اذا. ملع ميا هابرلغم سا يره ؛دوعنبا نعى وري ةميلا هانم
 وشرحت رس نب را نير نيودلا بع هنم مدار يقهر رعس ثامر هلع كدد جزشنا

 نيرعناعنب ةداجوكوباو :الطيا اجر نايل بوداو هام هيد هماعب

 *ه ين نب نين ليم نعدنع يور يدلل تعجب يجيد رك نباسلا نيرسلاب اكنع ىوربراتقلا نرش
 ايرستبدلجل بوش انم هدابعم عر و ع

 نحنا نساني ةنكلاننْمل ابا انرتحنس ةطونلا .ايلاب يرسل هن الان هترككو نيسان 0
 سيدات بس انام نعناع !وباوهر بشلل هسا نه ؛الااهرشؤو نيلملا
 ناوسلاوحبنب تب العو ضافلاوكو هور يللا ضاع ضار ملا ةبْنع ن داسس نعادب ثدحر

 كو يلب يدايورمسيملا هدرا كنطضرالا لاقم ميرظيداطملا دعني ديكو الادا بهو نعافلاد
 اي ذلالا هس شحولاءاملاو ءارلا خوه ححوضم يحال ءوسكما ها نب لولا ناملا نيب نيد ررلخا

 دعم بلا تل ثار دواس هز دود دار ىلا هيشلازه هيغل لاثلااهزجار فزنا
 طبر بك منا بلس جيررتسيمل عديم اسنيلا ذاب ميس نيو دمع نب

 وكانا ان /نعب ..توطلزحأ ةنلكسلا الايزو مساق هس فزير قبلا دان نيكركوبإ هنع 0

 كيو | مو بوبس ريكس ب له نجو جو نسم لإ ةبنلا ذه نونا اهْزلؤو هذين يحال

 فأر لهجوب كو انه هنع تكبد قاكردا فدل ى دن ضد نبل طمعا هنعاكوب يزن لجاو ا ديعيراسد تب

 عمانية نا نم اهلا عزلة ين يكس ليزا ايان وكن هل نيس يسنا ىنارلاتاح ج
 كلا وضو ثيل لف فان ناكرريزم انساتا انمس مدل دبعنب لجاوعاودإ ١ ةشلا كه ومش اول جرا

 اباد زلا رعب دحدجرلا» عسير واع نيلي لعيب اجوساارك
 ا شن نس لهحأب سباح ليجير لني نإ

 ابيع ةطزعنلا لا نوكيا جس كك كتل اهخر نبا هساارانباورعتنب ٠
 وم هينا م ميكلاهخل قرنزلا وكيس يلا لاذلا
 تالا في ساد عديم يزعدوي م نملخنب سابع نب دجخنب كيري نب ديجز كلور لس

 | اا .!اناوعمرإبلا نكس بنفس نمارونسإ /وتسالش وش نا

 لمحبي بلاوي ريس "ناني ليكو» طيار اهنا رقت عيدي بدال

 0 او ةنس يشم سامه يرمز ورعب كو ووو وس ةنسغجل ودؤ قو وق !بةنسددلو
 الك زيلارسحاطصا اانا هن نيربوه اقام بنل وطن الكتب ءادا
 عديل دار كارو نجلا ره نعراربعدبلي دبعنيجوإ نيو تير هنم عم يزورلا اهنا ره نب ملا بعركإ

 يعرفنا نامملا نيرجتذزرحو ىلا عوللادمس ل نير جبر يتلا واط ولإ هنعمل ىور ميزو يزيل ةيربن

 ينسون ههلدبع نيرعسلاةيل نيتك نلولس اهل نيو ةنسنا نهز ثرح ااع ا عهنسدمبة لع تايك

 ةهسشسحم



 الغبان نس بج خي زير نالاحلال نص ال رح نضع ا هزم ناجوأسش كل ذ نيرظظم نكي للام ال هنع
 قوق سلا ىإ هنعوور نا ذا نب ديخنب اصنع يدي قارا لاس نير جا كيوبإ و ةنس نيا ةرعببا نع

 يللا نسف بيرجع اتجهنا ديعوبا ونهب هنيمعةناككم ناسعلا عجب نجا

 م د ل

 0 ره بسكال هنع يدب ثا لا زيبرا بيطلا نإ اذإ نع كوري نرسل اموم

 با نعانلاو عاملات اذ ورصائعتب تارصم كس قاإريسلا سرد, نبل دوش هتبؤ هنع
 نيو كك ىلا هنزل هلا بهريعوبا هنعيردوزعر قدالر ادن
 او تاب ةذالخ ره ككر ىنيش نصا بس وامل مداوييجرننم زنا اق اكرم مل قرم

 داتا بزل د,ةيالانم قلة واطعتسا يزالون عل هين هرهزر حالة الذاز
 ةييضتملاا يما زم سامع مبالاة مخ نم ينال نات اكزعرالاذ ملكنا تاحللسلا رع
 ى نايك نيالا تينسنقسلانلحاكما ولكن نانعضت لاو اذ تكراشلاو لابحرلانم

 تاويل هبسلا شه نؤللاهزلا ذو ملف ال توك ارض نمستنْشاب ةطوفلاايلا نيكولا
 م مهزوم نم ةعاجا نسج جرسراهطيام نامكدالاب نم ناب شر

 ارداغال اجو ناساجال ل جب ثرحلاب انرعاو» اظذاحن انةاهركأى جملا نايل نيد

 3 تاع ىسللو عبلا اننا هيدابعأبا ككرطفا طف نيعانبلهعدسا بعابا عمم

 0/0 ىذارلا داهرسن دمر معراوعت ادار دابالولا نسف نيه نسيج !ءاو باول ناملس نبدجلاب
 فيلا نبط بو رانش بب عرين مزلزل و وزختسلملا بدي رضجر لاف هن
 انكم خوش نعبكو نايم اخو ارار للعم إبلا هدادبعولالةر:عراتلا ب يزغتسلا كد
 نسل عونا و وهن هنس دا قرم ةنأهورج تعور وأ مو موللاوهوطنتجو مهزوم ناكدنع تك

 همن اكىهيإر الا ةسالهأن ا ا

 مافن ماللن إنا بلاده جان ب دييكوإ) ناك كا ذاع اطمح داش لما عج تان

 ل اجلا هوإ هناىلارانباو شرا قدر ساو دن عيس ا نارانمل تب كوب هن ذب مطخنم يعل
 هاذ نب كنس إلا تب ىدشللتبلا وهتك لع فجو بليتلل تبان نيران لجلك! امم
 فانز زاجل هدا نهي ك<نارغنلا باكا مله نم ىنالعنب ليغ نبليكرشن ىقكنعترنأ ةراخ

 اواو لمنزعبطساببجناكولانما عرسال ةنسايحليلؤوا نكن دعوه: ةنس

 تيه نمانيتكوا. ع تكف ةيايرادععبا نس لوايا عيب زحاوأ ىلع مدل هذيان ف يوزغتسلا كلم
 0 ةنككس راب اه نوير نيسلا :كليزولا هب .اهراورشع ةسسلوإو عش ةنسعادئاراع

 يابطل ةينملا ةس مهما ناوربللا ةشللا له نزدلااهزح قو نلاياورالا مالا اه ديو انك

 الودود مهرإ نبع نع ىيبرب سو ةنساب تامر ندم نكس بيزؤلاب شلل ىاوريسلا دم نذ ادهن
 كو يروشسككأ لهب دسعيو نينا بلع ني ىلعي ياسا نجلا ربع نبداجرو ىد هلو. رحب واصلا كرأيملا

 داوسان ناو ةزككعاجرع ُثرحةهاكتل |ةهكافلا بلط هتاوش لاق مايرام هلام اسد البس

 م ميم“

322 



 ا اور انب ان« وضإوبل لدي لعنب دبع جلب كتابا داشيب عة ىلاذ
 قير نزال ع مجلاولإ هنعألب يراهم اطل نيس يدجعنيتسملو دوه ايزل دبعتب حاولا
 ها نيوش ةنمزال عبر جس لو قربه نام س8 ةنس يلا ودا جهت دال تاوكالوس ةعلجر اظن

 اين بهو دبحعلا اىهووعل ةشلاح مهلا هزلنيد نفوز لافراد تيس ريوس هرج 0

 .ةالاب كذا سلا نيزك مضر مدارسالوهر لاب يل اثقال لةوعلا جنلداك 0
 يامال لدا بلا نم نزل امزح نهال ه ندب تجول لا ذر تير دل تيكع
 ناحل, قمر نا عين تلصلا نب ثيزعنن ثم ارعم سا لطالما ضل عال )اذا بتم نيولكلانلانذ

 نيش | نيخنم ةايؤفملا قءوسككا اهلا دي دش ةلم)ل نيس طن ى دريل منحتر بكلام يوري سكو فه تب + ه

 نيلي رمنبرع بلس نبددلا ةبه لهكوناو ةبنلا نهي ىشلآر ديلا لإ بسلا له ةلءلالادلاا هزم
 ار نادل هل وهيل بنض ىتلابتهرلا نير هف لش تبن ممن سفلا لا سام رموهو ىدسلا

 اكةيزجلوىدروجكاا دعس كلم رفا نامه يبو ىبرافلاز احلا دبعنيسالوا) ثم وك عاج عم ةدانالا تيد
 يت امرس ل مهلا ةراص نو تبملا مؤ هذافدو م «عدنس هن دار تاوكرتإككأ هس ةحس مرهم حما

 قالؤلإل سح اعيرظالطاد ناكذرجيسنحل هانم ىسيملا هنا نبش نير عني نيحنسفلببا هتيرذ عساس ةنسزعص

 تيل قارا سنس نم تحعأ رعد كذيزلا وس نب ومثلك و بكل مدل دبع عر لفل مشل عس
 تلا ميوهرديسلالا هبشلا م نيرا ةككسلا ايلا همي تيم الاداري مثلكباى نسل رجيرنح 0

 ودهم ني دعس نيركير كلمني دبل نب ناك؟ن يرسل ان: سنه د جرهو هدم نم طبر هد

 روم نكد الع ملال نماتسوطعأقح نحر ناض كسه كرر نادي مم بالاد
 ”مهنيناضع لاظنيلش نبلروح نريهز نب جتحن اع ن ةمارذ نبدا بعت ]طيزها زز ىبإ

 عراد هنع دوب قياسي نيد جل ىعاكورب نامل نيونعلا ديلا كل نبديلل نقيندنبةيلش

 ةهادلاهزاب اناا نيغيرمن ناب ةطوننلا اهلا نيكموذطملا نيب كب قايل ىزلا ب مهابا ©

 راد" بيلو هيفا سلا لهل نمةاجانم جيجل طلع امرك هاربر اهدا, سموهو تيل

 نابكو ناولا للجو بيبحر ضم ويبح اصل ملا نيسلل نب ربع نزوعج نع ىورب مانا قارس هنفلا
 نامل زيزلاربعتم, دوما بوب هنعورر اعرب غنا رمثن مهر نعاذإو انما عنب )ءاكيبنجارك
 ندب ناو دادجب نكس ولاة سلا ئم هلا ن اءنرللا نب هنلا ببعنب وسط درع وجو سا/م ةنس ييذاظفادلا

 باشا لاقل درعورلا رحل ومالكلا رز هقاو ةنلالوؤعلا» تالا ميدعر تازقلاد تالا
 لما ييركيالع اق ناغاطها بهن نفل فل قيونيرملا نجس ادلازغل سم نا نه كام رلع

 احاول ناربلكييإ لهم وملا يركب يل ظف دزلا هيلع هيج ارد ةنللاديرد بكين لعم
 تدمر خللا( ؟ربخسن الاد اكواني بكت سال ك/ارهاز ناو اك هيلع زرار مرد كازا هيلع
 010م يدهن يدلل مس هسلجل عنجد نيكي بارد ؤذعاهرجاتحليثاذرب عوض نار
 اًلزحح يدرج نيس نهكرد روب اسياد ابز نبرهتددلا هبعوإإو هنبنفلا هيردزعزب نس نلو شرا
 ةناومدلدبعرمممإ! .ارهداؤب هما يجبر نايكدارذمإ شفلا جدي ايو نهد زاد ع تنك



 3 - داننعقدر يرابلادبزب .نبااجم ط0 تإ اماكرعلإو ىتسعتلا دوادوبإ هنه كددراطملا ةيطع

 9 ةنعاورر لل اباد قراضلالا هنا دبعنبدجتعمس رايب هنبصفحج !]8نيصنحر وبا ى قو نعل لبعسوبإ هنع قوي

 بلر هالو هنعييور ىلا نع قوربر هازل ره ىلإ ]> قرابملا مجرإ نبه نيسفلوباو لغتي نك كاردالا

 نع تادبهواد اوال نسل ربهم هنع يور دأب نناوع نب ن سم رع در يول ىرا يم كوبا وراسل
 دوس عر ع همس يراسل ءنبنجا

 ١ يعاب ابتاربد يراسل 0

 يلؤنر الا وبس كيلا لجل بر قطا عسن ايس نيد جاني ريحا وفاعل ا هورس نإ

 تر ىز اس )نو ةناساه لان لد اع ير نم هيب ىلإ ةيشسلااذه ىاثلا اهزحأ و حباطتس اتركم ةلطقفملا

 لابلان شاب ىلع نسخ باى هنها د لح ىرمبلا )ساكو لاذ ىز ايس اركبوبإ انبلا يشمل: موه ثملاو هبشا

 كيا دير نيد حالا رب عنب نجحأ هنع ىدر ىددنسلا نب سو نعل نب بيسلا نع ثدحإل طل كلن ثوود

 نوكأ بيبجر يزايسلا قرا حلا »سبع ب بيبح نيني زعلا ب عبي مش ن مدنا دع نبىعوم نب ديحجرجلو ناو
 اها لجلك ١ هنعكور ىلا طخاور ضعح ىف نيدنلادبعدل نهدي جور طن نفت م مماراجملذ

 0 الاه رحل فو راش ابان كن ةلجؤفمملا :ايل ادي دششر ةامملا نيسلا د يناَيَسلا قيعسلاه انلإر اجب

 ان كبد ضو نيلي رمل نع ٌثتدحللبلا هسط نب لالا نب ىجوم نير نبدا ناد ندير احلل ةبنلا

 نككرمدلرب هر ىفنسلا بول, نيرممر هيحأ نبين بهدا دعرنابحنب نسر لع هنعائدد ىالانجلا

 قطر نحارب ينمو اهدجو طب اني غدة ايلا نركمرةلعلانبدل نالا ين
 أههز اهريزلالن اسس برها نمي ]كبح نب لمحل ةريحنم نطبوهو نان لإ ةبشلا نه تلالاروب فزد
 ابسط به نب حن هيون سف نب ورتب ؤ سس نب ديز نيل امان هوعتيدعس نب ثدزعلا نب نابل
 اها يلا ورانا نى فاعترىبإوم ةبشلا هر موج وريجنب عسيلاب نا نيربهند برخنب كيذا
 رافال هنع يرد نير جرب او رطل مدل برع نيبرع دج لل نب مدنا سيعنع ىير ةازورلا لها نمو مرلا

 مولد اهلل نور شل نبذ دو ةيطعتب عددد مك عر صاول تعيب ذعر ةعيناب

 لرش سيياررتسياود مة فاست موتري تبل

 ادبعنررع هللا ىنعي هن هز ثم رحرماعانب ةنمع ع ىدرب ملا )ها نم نخل يملا و رمت

 يي يس وسل

 هبي ابابا نم وملوتطنل اعز جيانغسو تئاتطسنا نارا
 ليو هنعايسب يظن كل عايدي يبا نادرمب حابصاميلا ةنلاوهشللاو غريبه باقم حان هين
 0و عا لا الجبر لجاو ظنا لل هيلا بعتب لعر هان نب

 تاهل لجن عتب دم هنا ديهرباو يبس دعب دج هدو غربه يامن نس ناك سس يزج
 "رس تفاعلي دد كلا نارشب نب لهن عنب نإ نمد ععم بدال ناهز يبل نإ

 كنز نإ داب انهما رن اهصابىز اهل غير ضربا داعب بلاك هد هنبح نطعنسفاواوى دارا
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0 

 1 ' ١ ةؤنامهزتزلل نلت لهنا ويلز دبعز باهرا ععيلاوإ هنعدكرد نيطلاوننلا باككيحاس

 0 م فخير ينمو مم مسالا
 | ةط هةزرهناحرس نو ملبازم هنو عاؤزو نسف تكل هنت نسا حلل ونهو هوما هزج نلعب هر

 06 عار بوقعي نب لجيش! اءاان فتم ١ همجر قرا هتيشاهاز نم ناكك الت فنه رانحا كل "طردت
 ا ' قشوب لالا يرد كيد سات كمالاهلذو د هت احب ناكثعش مؤ مانيؤيسلا ىالسلا لسان هلسن

 ١ قيل ناكوةننامإ هاج ضي كلذ قنري ردا ولا كل اذهل ا ضاأبا نا تدعو دلل بوشم
 | ينتاعجر ديب وكرر غاب وماب) تعني ععجد نا مالح الجر دال نا زن بخ جرش ذه لب تاكهيلا بني
 ١ الا نك مئاصلا هنابعررمتن نمل سا بار ينال ياهلا بعين ريع بها بع ديس ااراذعب
 0 هنينلا لهل نير هاز لعبا سدو ىيار لل نرسل رب نيك )ضنا اواو سبواظفا لل ةيوسح نب لعب دهشنب

 | 58 !مماجلاب ثرحا رجم ىدالا رجم نه نيجيريا رتل ره يطع جر الإ و بإ هنع
 1 . "ودا عم ياللا برقعن نب دجحا) نول هير زجر تعش ةئي|عيرار نيثالثو نين هن هنو تاك

 | . ةعلدخ ترامب كلا از "نب مل سمل ار يزال اركب ديل مهر نعأ داو ىرتنلا رجم مننا

 | يوم دوال اني هلو ىلاد بدال عهود راهب كيرلا تكول
 | 9 قبو ميرانلا باكي يرذختسملا كد م ليلو لذ جو هيل نرلاو ضتحانس نا شس ىلا هنبتماه قاع نم مس
 ظ بلجن ةشغل ىرلعلا هنآ نر عنو نزلا دعي! نيد الفا ءابإ نعي هع اكو

 لسلة ات تا رهسد نكي انر مون تن! ماوعول را كساد
 / ةفصارانار حلل ل هىوشما رحت زارا اما تنحل, سايملا نوعان وقعد نب دمه ف دشن

 كارم ةكييهدابا ل مييلكؤ .هشفمل ةيابن يدشن لاداراثللا تيندتف نممرا ابحر انام
 تلون يراسلا ,ادلاو نيسلا بهأب اهرتم لكبيرثبو تازللا نم صضعلكلكارثبعلا لم ىق> لذ اسباجرا
 0 اراس يزعشم مهم دارجلاالل ةينملا ره ةططمداراهزحلا ران, نم نينا ةلجوفملا ايلا دي دششو

 الكابل ضم: نسوي هيلا بشلل ةابل هيدا جاصإسووب هزم ثار
 ا رهلارب عرقي حس ب تاق تاز عرانهو داس نوعلل يروا

 1 مجول ةلدالابجل بم هناكيرايهاراسنب جزم نيوكس نزيل نمل تر مهرإ نير وصنم نينعسول

 111 اجا و ا

 5300 :داتسا) ختنكرلإ 3 ندا نفعلا وب اظذا لج واذإ ريفا قرلدلا رم كرري أكو ثيردلل هنع تكي ملا

 ياكم تعمسةسردلا ذاك مايا علا عون ركملتحلا هنع نقل» ىددودل نعال ننلااروا ل انح
 00 رك تلم ير هدا وسيواعمب شما دا نيرمين

 تهرب نيل عبرجتنب يلا وبنات ةنع وورد ىدا ]الرجل نب نوره هير ءلابانصم باكتتس

 تاتا ندد اكوزرل جبل رس باسمنا ةلارابعلا وا ةعاج

 مك تالا وهب ير بهذي ركناك بل بدرا اج نيزجيز لا هحيلالنغ

 طمورماولا :داهودمسز ثيرالاد, وعدي ىرابلاديزنرمت نظاما ى.عيناهدادبعوإإ هنعثرح



 ها دز يو س نير جرسمليام نومي لعن دعلا ربع مليار ن) سل نبدي دجيزمجاب عم ع - اا هم طي ي ييييدعيتب

 ةنالمإب هنادلع از تكو هنع تنكأ ائاو ناك رعناس نبليغنبل حلب كر ئيجلا ايس يلا نع

 رالي هاهكبايط» ارنا كاذملا هس ناكاد هيلهارشنل ديوبملال خيري نادل كئيالخ الاوجاع ناك

 هلام تاو هنهرا عن دامت ايلول جر ل تمداو هيددي تيب ئئلجعا امس يفر تاذواازعج ألا فدا اناا

 قيافلل سرب فذ نم بزل هل هجر رف دو عام ١ ةنس كيرالا يدا كفؤ زكي وك ا هس ناصمر رمي

يلعمدا حرق لاو باك انمؤسلادب دس هش ىرطلا »لارج ني يف نير جيزعجوبإو
 نزتناك هتف ه

 طش داحل هنم تعنى اش نوع ن دبلن هدر اضن طعابإر باب عجم نر اكلنا

 تاو نينسلانواجرذ ناهيك رسب ةنس لوألا عيب يرش يدرب ارها شهم راولل قدر لهو ةلجلالل يدزح

 قدم هنن اجرح طق زرها لا لحد ادد انسطهاتسىدإبإز اسال الانعام نيش

 نتاج تاناوز ذعو ىنارلا بهربإ نيرمكسا دعوت ا ييرصلل ناهس نيهه أ بهي هوذعجيل هيو

 0 ةليعمالا» لبا ف نزهاهزلاؤ رمل اديس املا نيا خس نيامألتلا بام

 ل ضم درا اين رللا نب ديدخ بنل نيزيسلل نلجمشاابابا

 اد ئيرر مهام نجلع دلو ديامى هبضلا انك سونا ميسدإلاةنامالساُة يدزالصتالاب

 0-0 مساج نسق حلالا و داجنمتجرا جنه ذل متنا عر ىعتش ا هد من

 6 جالا نسا نب واسلالرهئره لوطي الت تيبس احلا نب انا ذ نعام نم امال اورغن بيجي اهزدإو

 فر طيعم ايل تسجل عارمرل جبلة !اعلع ميل اهيذل قوهتفنغلانلا مالا

 مين بكل كاك ةعاسو نماامال:ئووفل كا رعسا نودي مدب ن 5 ةياوعلا سة كم

 - ثنا نب ههدارب,>ناسكد رب ةبنلا ةهرر لاا دي ملل هن مضرب بيار

 يس لؤي نغم حان هلأ: دعت اوزشلا يللا هيدا مصير
 ةيهيولدسا ايلكإإب ابدا يركن عراب اب تا عامعوإا هنياو ىلع اهل هدنانابعوإ

 اي لتعود ط نب جتعس ىزضتسالر ابلاوإ !اراظغا الرسن مدل نبعد نع ىور مرد اظنالل

 االول صالة رلس ن هنلار عوإ) ناكثوزيظن اهلى بو دالاددسلابا تعم-تموراه ئرشبالا تمم ىدنؤملا
 نينا ابل باعجإر ياويل م يردر بدنغ تكة ننإل لغه و باكا تب ناكاالا هم هنىارل وس
 الة داخل ةعاجر ى اقر جدلا م هير ىلا هللا بهن يكارب ع جروب ةشاد سالو هنس مغ

 دلما اوعرأىللا شف تلك نافذ ال ىدادؤبلا لهب لهمنبردا, ني لمي نصتلاوو ضم 1

 نزول اياراهرسلا ره يلج مشل عمار او ثيرط ثيرطل نول دراعه وصجو هرذب ظطناحتم اكراللاو

 ”مارود نمر ب“ اهلا ,مديبنلل اباهلابمع هيلا قرد لهتابإو قرا 0 لجأ

 طم مابا سا يراعي ةموهت# تاكدلظب تاق
 ب هاا يس يم

 سار عر أن دل ديو مر هللا بعيب د طوع نب ههنا دعت 0 ىيكخب هيدا دع نب سيح, يك عرب ليخإب

 هنللا 252
 ”نالهرتملا سحر اتا ه نيالا و "للا ,:تورحلا بلاغ تيب اكول ن نييك 35 رم ني هش نب معزا در
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 أ

 ١ ظ ير راب مهر نمسا شمل هنو سون هس تاهواعسوو مل ابل هز ثيدح موزبهو نانمس ننسحر

 لال فدي جابر سنا داش ناقل اصيح زئااابع

 0 ميتاذ مجاهمسأن نيون | الزج ئطترادل نسكن اوي للا نمس» نب نر ةرساسلانب ىرجر يدعن دمت

 ' ريكا هنعاقود د ناس عيون احركب ةعامهنع يور تفلت او تمل نول أوس ىلا هب انكؤ همس تْسأدجو كنا

 1 مر نطور تثلتفاوإو و «راولمو نيس هنس ف تاموهداجرلاب يملا رفح ه نعش لج مات انعم

 ْ نسل يلا: قران يع ادإ, ىلع عا لمهرإ نب دجى إو هنسب ىلإ هبا نع فدي لد قالا ةزجزحا
 ا الا هرازر ىدرستب مورإاببدهث ماعاد منجد وبلا بلغ ماع دين دا كاكا نقلا دبع لع

 5 الارنب دبطدمسوإهنعايور دا ]تلالاق نع ندمت كلاب ع ينبع يربك 0

 قا .نبص املا نبنرعن مدنا ليعرصمولا ايو دجربإو سايح نس يؤجر مرنعد قزيزحا بلا دجوب اداه

 | واقد لايزال نرخ نبل حب لان بكب عيمه ير محاد
 ٠ رامون رس ةلسرهع اد اطمح كنس و, شالا هل نيبو هنس ن اكو ممن ديس نر ماشه نيل وان

 | نفوس زلاب جل زنة الضي زب تامر نوجا تاممب
 علال, بازعال رمسسروب هذرهلاو لسا هبال يزحا ب نمو ىملا ]داو نب صام نييرغهدلا دبعوبا عربا
 هللا لال ةاه نحنا مر دا> لإ ثبسيخدر#نب هاديعي هلابتع هما هنعاكرد نامموبصاملا اما

 تهدم بور ملا لسا ”ارؤنرعدركوإ ةيرشلا كاتؤين 5 )اللا تلة راد جل عوام
 زان هللا هرورمت نبهددا بس هنا تاس هنإيوعلاو 4أ ةنس قرد هنالذ هت اجو قعلخاو نيطملفدالب

 ونال ايبا باب تاير ةرإ نزع مز ونف نعنع لعند ملل ناكفي ازا يفتك 0
 نزعل نير نمل 'يلاامأح السلا نول معاج بنل ةنهذلإ !هلال مزمل نونا هللا لولا نيسلا

 || سول نيم هيا جاه ابا ورل !!تاب تهررطالا فاو فاددلا هسسادش

 3 ىلع لغو يعز علا نبع نوددلا لب منمغغابار راسملا هفرعتيز ردد ى تدع محددا

 يرمز تامر مايو ةنزمص زيدا اهو دص ن اهوهنع تتكافذ كل بلل و لا3 هلا دسار ملا هءاح

 قبلها نمأمب ميرا نا دررلا ةررنلا جالسلا هدل بعت ارفطملا يهم ىيشلوإ ربا يك !ى4 ةنسل للعبد

 يؤ هراهل رز حجيج دال نرسل نب ناولس نييك قرا ظل ضن نب زينب رفعج نع ثلح ما السلا

 ال كل نس ن نيل لادن هب نواح رات ليلا بانو نيج نب دنت

 لك اهراورثع ع :- جرااودا#جز تاير نا.هلال اله نب مهر نع ايل نعرشلا نم اناسلإ اوتاداككل و درك ب

 01 لال هر نازي نم يره شتم لل ةنللا هن تامل اه نلؤر ثلللا جب نيسلا ضب
 :تلابز ومالا هنو نفلا مال ري احلا ةلملا ندا ل السلا قف نماس بنعم 0 ثلا بهىنب 0

 طر دن دج هنا بهو وابل نكمل بسلا دارج زتج] لو نلل سلع ئيوهرابعبوة لل غلل

 ا كنا ورا كيور طن عع كولا بائع ناك هل ناكودانج ككل نما لالا
 1 يروم ركوب دانا يكسب اناا ومر فت داو

 هةللجرا م لقط كلما لا غرام هن اكك ظهره هالك ان هدلا هربا, تضل اصر فزلا باداوتلعا زو نيج



 ندا تن يشيد احل هنم تحس كار تدرحلا قريطم كالا لبكت نضمأا عمم تفل رسحن اككرا سلبت لوسأ

 تب هبرامسن لمني ماطن بلم .اهزنلا نمد هن نجر ناسلجرا نان هنسابجؤيان اهرروت ؟وم نس ةنفقكذ و
 حبونا نعل اب رغب قلبنا ترانا ؤهسسا عيا 1 قلل دررب سؤ نم ثحال تيل دعلا قواسلاا

 0 د .دامورلإل نيستا ذو لع ةداعؤ ا «لناود د عن بوش مارإك
 8-05- دز ءاملا نوكسو ةامج نيسلاو عيد كنس نالعبس ناو هيو س6 هس قوير قدرطلاو دانؤب

 ١ ”ةناودمسنلاونب اعلان : .درقم الزان بو ميصه نبي رعاسا نازحا هو م6 -ناهبوهو مل

 5 رىدملا ياو بهر ربا ترسل ب يحز كين هددادبتو اىةيعع واوا رهن تير ماشإهاب مس ناثلاو

 3 رد م-اوصادلا نور نورا عنب ليفت بلس نيورتمهراول مش د مهمامإو ..هباكهل نم طهانلإ ١ممللا

 ورم رهام هرج بكتنبورظزاورابلاد ميحنفاد بردا هنعاقور نيا « فص يوةسبانع

 ا :ريسزب وبا ءاون اطضفلادوس نىك كرر هد هرفي يدير نار بدلا لعب لدحر هل ناجم

 ِ ا ماجا نوار هيل نم يسلب« رواطوغ وداد بسن يتاجر هذ

 "للم اطعم هي نهاد يونس ىلع خلال ركل يكرس هند هدججرع هيبل نه قودا ذو اوه نع
 ين دجيرع وبا دبع دارإو هج رشلإ ذا ع ا نعيدداذ اداعل شنوا الاهم توكيعرا نماول هال

 هنارعزب ل كير قدح دالارح هدول وس دارأ ناواعطتس توك انه هلاةنيرنلاو نرقبهلا دبع نطل سيتم

 يكل نم ديم هيب نع بنس ىيرجرل ا ذال رم وي هل ذهل هل ةبتاماما بع دتددرغاب

 ماا املا هداه لكل جيزعسما نامل مهاجم دراما امطتسد
 يرتد اربع هرجع هسا نع سوسن يور قلنا قرشا دوس زوم نكي ناحيلا الذ نوميالا مارال رمل

 كيلو دون هدلا دبع دججر نع عامسإ وك ههيرمزع ىلا تاننلا هياور سردل هلا تيتهادقو -

 لش نيرقذ دعك لالخ جدأ اهرورمت ند كلنأ نرعمايسا عزجسنأ م احيالامو نعانب تهزم

 هاي لاه اجأإ كس نم تحرك لل نه الر هيله نع تالا نهاكودأب ب مانع اوةدحيرعةبنع يرورام

 بيجاسرك بهو ن 1 ل نم قادس ا ةلجبرع هبا نع
 مغاسداخ عش ل نال ذؤيل دادغبب تامل )ه١ هنع قرد زدوطلا درج عاقررب ةرصيملا ها نموعمسلا

 دك دك نارا لح نزكلا ظالم دل ناداه ني ئيزلاولا تبث نب زلات هن
 از نموا ل يرع ندين, ىمم الري الغل بدلت خول دار صماادم تلاد نابصإو ناوهإلا
 ودب ها ن فون بوشعنوبا باد اكوبو نراجرج عيان مما اصيامسيئبل نبومبا وزنا هلو

 ماي مسالم دهن ناكذل رجم نعمان !يملا مس يبادر صاهلا نب لاه نب هللا بدع ني دهني ريتنإ

 اع عسل يح لدعم ل هبرا كبعر ىدابا رسال فرع نيدمزب كلا
 ياما نسوي نب زج نيكو نم نر عنيد لبجر لتساولا لعن دممدالدلا وبان مانا هنع ددد عند
 0 .جتلخدراسإوتنكو مما ةسز الاداري تاجر ص نارهر قرلاو غن ىكلا وانني وكي رح

 دا جوايا, ماشهن سابع بدت نهلزر مهين ىد“نب مهيبانعاربا ةلادد اوىامربتصوناب

 فن اري در ضلال هيلا دبع نير ةنر يلع ىرر نواه ن مهرلا عزداشلل فن راجحالا نر تكي
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 ل طا جد وج ذكروا نبش للسطو ادع يانا
 1 ا 0 منج نيدو فن ةنس قيوذو هنا هودعب اهبرمملا لو ةزاجل هنعاا نإ ئظواسا دعا هنعتقو ه

 1 رمل ةنلا ة حتما هنو قدام دالاد الاف اهاتوكمة لانج
 / تروس نهلناد_ جوهر ةيرمخنب لي كزن هلنادرع براتها دع بقسم: مزم ةئلهجل يس جزحن احين دنعللب

 1 طا ىدردرمل 21111111

 |١ ظلي امه ةرلطلو زاد ذل نعمطفلا ُمقلأف ين يدعم طعمامز هبات ؤ مشت: نانبكيو

 ا لك ومجد رع دز غلام توضح نيبحلا صلآ نمر اج هنكسإر ةلجر طم ليعم نفل طبر عو نب نيرلل نم

 1 تيا ساروا شاعؤط ممؤلعت ب اكلنا نب دعس نيزمزعأبإ عمس دب تاددد
 | صج عش” هيع,ه.ىرسب هي اهيرلو سيعتم هتسوانمني اياب دن انش كانون نع هنلاس لرسم ايش هنع تنبك

 ا ايربدلا ضلوا ديلا عمةنتو هةيرطلا م ماهل مة تداكاسبا داره لن ىدو .وررملانني وعن ليغ رمع

 ْ نسلط ماعلا بايت باهرلادبعز يمنا قزر لهخأبا عمن كل نقر عزو نورضنا زعلعل نما عرعر إذ
 اسشناو ىتاطسلا سلال نيره اضع هنم مس دادنب تلخد ىذا |مدباازيذرتا عرعر فوك ماع

 كافل هيزنبوثلاب ف دو عرس» نس راب عير جن مسمن ىاقؤدبك ععةنسهندألو تناكو
 انجلو : نسلط عاام هل ظفكر شا لطي اكو برالو هنللابة ةيردم هاجر دص انا صالضأم هن ان

 كيجكر) هنعأل فر بدارال هانم: حأججراجرزع لفعل نزشب نب دين كال بعيشلاود ملا نانا

 رضنايإ انا كبار باعذا بسحر اىافرإج مان منك م«امقلاباوراض الق الابع

 ظ ير خ قد منعم قراعا ىدارزط نيرمعر مت ودا و ىفسوريلا 0

 يا رمنمان يعقل نورا فدرد رسل راه: ماع بلأ عيبا هنباو ب يراد عس
 :, نسل #انادد دكا سما تميإامطوضة رباك طاق

 لعزل مرا حتبدم ادجوازجبو هدلا هينجراشرلأىة دع عمجريس قيد ترم مميشيطو كرا غانا انيؤحتت لب بلاطابلو

 ةيكياونمللا بنل انجاز ع مارهر ماليش نهال اى نيكسون نيسلا ع يومها 0

 انزل زناظعياربزل مرج نبنع مطلانجل الزج لعانعوو ملا > سرب وعبد
 ناكؤم ثرحميا لنا مهضوم بج || نم ةعامجرم هدابوا واتلوءمامت اة طو

 3 عام 0
 قمامة ىدبرلا لايزال لعهتنت للم ناوكنلانهتم براي ادم عياد هر موف

 فجرا هيمار تشم هن خاياود داجرم سلا نحيل ب تاور ىلا نسلط تبلل تس ثيرفلومم
 مادا تي سال لدا ج ناكتول لا نبل يعبدعا اتمتهاربإ نيكه تى دولاب ل

 لل ران ناب ريق : ليكيرسفلاب دينا نحمر ناذصلا هين ايه يدم نيليوجلابا ىرع

 ةندالوتن اانصنأ هم تحمس حم هس نال قش م4 هذ. سب خيب ثيل هنم تع منع دلل اذان

 يا هسا سي د لسا



 ديا الون نائعنبدجل الإ اناورعز لمع» انرنع ثرح اذا نكراكفوسلان اب ضررملا و دانغلا

 نر دست, نتن لاله لاو هنع قرر مكر ىفاّلا هدا بعيني ركل يقرا هما بحب دج
 لذ هش مجول يكن اكرام ئلليكب لان ينزل زيلع نبدي جرب وز ازيلال بحمل ند
 0 و سا هكا

 جدع مديل بسلا اهراوانكر امل نيسلاض يملا مو رس هنس نايم ؤ تاور هلاح
 1 لا ل لا يدها نحل نماهوانباو
 . ل يرسل نابلس نذلاب ىجن جل هادي د يرعب مومن ياسعد احنا 7
 باير رثلالاهناكبهرنإا طير اهتف ناكر ,نبسابعي بلك هيلا دهن ع كدر مزلكرب

 "جرد ن ارنجذ قبر نبا, نين تالا > قري ١1/1 ةنس لوم ن كلا قبب امال ىلا مايو
 0 ةماللالل غران يكزم قاب هلجؤتلا .انانركوزالا فدل نيسلارطم ىاليوسلا هلع اك 0

 ا م قسد ابنا توا هبشلاث جر ىزحا 0

 الل نرعاب هنتر دانش درر بلا نه) هل نمنح احللص انج ناكئلادبوسلا يفرم لغد ننصح
 متنه نب نسل منجا سدنم مسؤرسلا مولا لبعاب كل نللبزل ن مخ

 ا هس ددرحت افوثر ةداهازإو نامت" هت هت دإلا تن ار لع اد نمل افقي

 0 ةنلانح ةاملا ]انما جزع ير نكس ابان كنس ةلييللا الانكر دانا يرام نيسان ىدبىيسللا سالب
 تسلل هنالاع بسلا ءلت أنار داش )مانع انمى دبوسلا ناحزلا نب دجزتغحربإ هبشسل للبر تشاو د

 لس ديلرلاد درواردلا لمني رابع عمت اراؤالانع ذر دصن اردن بكر نادل, اربع:

 تغلب ناس دال كاسه ادعر نر قدع نوما دهر اين عدم نزلادبعز ديس

 .ةاهلان الئ نانرادبعدنعنيرللا م يلام دن لان ىديوسل زوج

 0 ةقافلا ميكا د انقسم نيل بةذنسك ا هدجر ىلإ لانو تلا ثلة 1

 ايدول ناعيا دير ومس واو و ةينعلا نهر ولا تسلا نم درو نيوسبلا عبس ىلإ ةبشلاا

 0 مانيلا زيبا تيؤيتتا قيوسل سني هنادب عي لا هيلا مزه نالكمنإ هد انكه اسيا ن اوسلا

 ب جورب هما فرولابرمشلا هيون جنا هيت هزار نشا كرا + ايلا نوكي
 الدول ع كرر ينررلاؤيوسلا)رحتنب دمك دملاب خي رتعبا ةشلا انه 0

 0 سال اهلا نوكر زل نيسلا ذب ىف مرسلا راها, نيسلا باب ناسا ندشالانءن

 أو نملا يمس هدا نب عن ديلولا نب ثردجحني نسأله 0
 كاد فم زاد نب حاط اناا ايبا«
 هد الزهلإ نع فرم نعقودر مال هتسووبر قالا نوار )يحعا نب ىرجوإ هنعاكور مت 6

 0 يبل جراما بابا هزا ةدرلاا ذا واط اج برن لقب اولا ذ اذ بابسالل نم اولهد ام تطعم م

 تكاد اوبس جزتماطس قتنناعم جزل نوران الب كانك
 ةعلرل ل اهاطفأإ باح نع : :كرهبلط ملام, ثرخ مد جياطسلايج -رمملا ةصْس نب دهن لهن



 ةلبجإ افا دالزنعجزب مو خيككربلا نرخ لدا الس يروج اير كلل نب دهب نا علو
 1 اواو ين سس وول يللا

 ا ا ا ال

 ا كب هداططا تن ءانل ني زل امل يزسملال تيار ة تسرب بزمن نداتا دبع كر ةياعتلد

 190601 ل هز وجا يرض سنايا: بيتس يرو 0
 لؤي نرسل وسلا, نرسل لإ ةبنلا نه موسم يزال ةمونعم ىورالنرطلا ننيل نيلدل
 ْ ير ىلا نل نب رحلاو هبل نمنع جام عج ملا هيل قبلا وناس نا رمح دالب نم وهال وك

 ظ 01 قزم رعرإ هنحيري ىيحعن مداد عكر زنا نم ن اكو نري نكس يوسلا دايز نباص
 ْ 1 ا

 ظ ابعاد ندد بركما | هنع قرر عنب دوبا امم رشا وعيني نجار ظنا ذا ير 'امشنوبا

 | نيبو رق كك وتحرر اى نينرادلا سلو هنع كور هنأ يع ابلاوس ممس<جوسلاب ندوب ناليع

 أ 0من مدل ربعر نيزشلا برج ييدجار اس إو قتل ان نبني ل رع ىود يبوس محلا ربعه يذعا
 نكجأ بوتبم نبا همر مشاوي هورأرلا هيد ينسللطولا هلال نسلم و هنع دود قيما
 . الس نيرنيرج ا دقت رغب نجل سلا سمح ماج ناكر رحل دا سل دعنا وعوسلاهسدينا
 ظ اتتيم يدار لسور تا ةسا اد
 تول طمل الاس ونايل سحيم لوب افذااطسا دبع كلر بار نيعبل ةسبجذ
 نمر ةزصلا ل بزمي ةظظلل ل مل ناس ةىلطع ةنيدمعر بولا بةلابود ةمرسةرطرلإ تويت ةعاج
 يو. اهطط خزتنلال ةامال دارا يا تالا رمل ند امل, طبفارجلاط- طيور وسلا عجب

 عزي لرسسم عزت ميرال رز ةيامرلي الل 2 نايزبا نمر نيس ثالث
 يكل يوما انضر ابداد نؤيرحمأ.س مزحا سؤ مجيرو ضير نيس ثالث نكمل وشال ءسلا نم

 ئاجوملا كم نسال هزم مت ايقردجا اكبعر ادعو دج

 0 ا

 |رانحس نبن يسقي عال ثدجر مو هنس يدوب مدخلا ل ها نبىرسلا محنلادبع نب نعأ نيج

 زد نبين ركز سلو هنع يود هيتس ثيداحإا هلم نيرجمنبهدلا لبعد نب نشل هيومحنيوجا

 كال نيكد دحر كيرا الإ عنان رنانا لئن نيل بج

 .نزلاب جراب رهكوإ هنسددل هز اج ببرج ىففلا دن ني لادا يزعج ند هجزع دير وملا
 «يتنزغترمانا ىرملا هل ةووسخل نإ؛نيرب ناك ى وسلا لرش نبدا دبعمإنفدح خيش مئاذي 35

 يلون اناا خلا بركب ةعيروالا ودعا كلاب عدس

 يذق ددراه نبلغ حيل نم ثرح دز د)ها ندع هرجيلل بد ىورسلا ىد ارزيلإرموسلا نبى وم نيد

 آذان يملي يلوا نال تار واطلاع لت يد كاز هلو 0

 000010111 هينيلاعلخ ةطللاطلا
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 بنار ماعنب مكر كزاومالارمخزبنادبهر قياتسلا ةبِقن سلب دك مس نين مهنأدعم

 لحل ويلا لهل داب تام ةعاج سال سفلواد نينا يلوا هسشم ي١

 0 ا نزلو ىرساب م ساب م هني حيي نع ةلخ وشم ونإلا

 د <> هس داوشساب تاهو ةيدرأ ني مهر نبل هيفهلا ل حاولا هنمإ هنع قير الا طعن

 'ةيطنعا يدب يارععزلا ا ابملانب لمكتب نسل نم فوري هن ناكفدإبإسالا د ارىسلا رجا زح نسلط بزب لهب

 0 موانئ 0 ةجوفلا الار ىشكا راو امل ن سلامضد نرى ملل نإ ىسلانسالبب

 لة رعمز كاين عاقمري ىروباسيلا قاب ديوملا ضد نب مهربإ اسري 5220 ةيزداما قلع ناوموميل

 0 قيضاامادلون :ننارنعر ولا ١ هتعاشدب مريع ثعراقا عن ,نهملاراعو قوما ىرمعر دلانبنهلاو

 تيوس ىلإ سلا له ىزملا| هز خر تهل زحا ةككسلا ايلا و يوءىسكلا ءارلاث مىالااعمبةليلا نان

 ديس نيلكزغ در زاهر داما نم ئيرءوسلا 0 سكايب ينانسلوهر
 0 هلنيبلازفن ىلا زوالا رب عمم هنائكع واظن نانا عمج نب د 3 ما هتعئودوكاث

 «مامالانابو ميدوانباهرماسداسدإج مساوهرعءسسوإ ةلشلا له: ؛ارلااهزحا خو نال نوكيو

 0 جلا ا ةضانمأ ءارلاهزحا يو. داو نيكمةلءللانبسلا طب يشل ةرهاصم قيواسملا نجلا دبع يلمع ا

 فير وروما لاح قمع نين لمالكي مج ةعا#هنم ناك ن وسلا نسءالاقيدا د انذب عضجربرهر

 لا نيزجتاسل إن ع ورح. رموسلا نب لري ناكل ةوظف هل ظللت نب طعم نير نك

 نالت وجني رهو هنهيدب ملت نمر اى هررصابكب مهر نبدي قِطلاديِر ل شفلانب

 اإل مب ةنسةزلرانداعنوب زبون رلا ها نبعولاو نيهان صعجولا ,طتنمللالر عنب منسف وار

 الرا بعقلانب دبع از ندوه ازا رحاب وجو ديروسملا نيد يخي ناك ملا ينال ناز نفلا نب لس نبدجا
 نهر هبشسدل نوكيل دلال نرشم نع مرح دة دج تلار هوا صاع ه حنا هس ني وغير
 (ققاؤيتما شاك قرا مج نزلا دبعر كيدرلاد# مورإ هن فوددسلا/نبللع نبني داعب

 3 هرانظتمرخو نيدوسلا م ناب دانزب نكس ينزل ا ىروسلا ناسك إةلسنب دع رعود او ةئالوعسدنس

 10 250008 نبديومو شى بن زا معد هورعسنب بلصلار فيبداؤفلا عنب هاد سعي فرقا

 م ان«ترزملا ربان ناعم "للا ةنثينو و نهارسلا نسأله رب ل نب لهيعربا ه٠: هدد مزنعم فرت لاك

 ناامزدماس عاطنجل طعرر رن بوم ناتوس ىلا ةبسإلا نه نزلا هزحاجم تافاقفر ريك ادالا

 .اعهوشا ةيوضحترب نسل رده رجيكولاوعالا مهسنأو دلال نسعاجإ سمس جزحن اكياساهلاذب
 يلام .زيعب الك ىف ن نيكرربر ىفتنلا ده نير ليكضم ا تيرم هدد مسني ملل عهناك
 || راس شع هنس دررحو دوب ,دىداب طل سهرا را نب ةرسزخربا مز ةرد امر ناس انجب ةعابج هنع دحر

 0 قتمانم ةوملازالا خر الا تيك مدلكو نزلا نوكمىنإلما نييلا نيبدلولاه ىجرخييوسلا
 تايب رولا ةااروس فطام سقيا بتل وجدل داض اشتي“

 سه خركاذوس :دامرهن اجا هنا هنعاجر ةنسلا خالي سد اننا نسحإ ىنس ا عرواسدأب دوم مهين ناك

 ع ردح بستن منجا صل غر مضماثلا با سينا جتكوط وبال اهنه لعل



 رك نول ا كنه

 وا نقيور ةوصغصو ايزو نم ىإوملا ىوكأ ةعصعصتو ماعنب هاوس نب بيح نب ب ابر نيرسحتر ةعبد

 كوول ر دعو ىباشلا هدزعإإن مدل بع هنع فود ل ارسل هنو نب ضدي يحسم مالكي حسد

 طا نوب ةعرصعصْرماع ون هنيعن م صض اج توم نرجو راسي كولإو بيش ىإ

 ١ الئ نلمس ةصخبابلإ:اجإملانل هدد هداج كدت امم كافل ص هنن ناكسجلاةو ةخولك

 ف زها نوبات هد مل مدراس جالا ةميئابا» بابل بعت نثرت
 لإ كانون ئسلادار )نإ اان يزل ٠ نو منخل ج لات نإ نيرسكو مانا ةرطذنر
 يان زداجن مل تإااسإ ونا هنا و قاوسللا يرماعلا ماس نةداج كاوا ما مهسورلا عفن زيصؤ لد لذ

 لماع مونداجتر ملاس هنعيرد نينوكادرمتن هاد عزعافدب ةنوكزمانبوارسلل زم ناجم

 قاادج فيرد هادعبإ انالادواد لل نب لجو نمار نهد عرعشب رج ةداج نيللاس هنبلامأو

 ع يرردبإ ندر وإوسلا رداع همس نإ «سح ن الاحجام هته دلو تناييبضكي داك م عاف ةنسوخإل

 فورويل ةبنلا نح هيل انلاهزدلا خد نايل اممم ةحؤنلا ايلا ةلملانيسلا دب ىئكوتملا دا حر برح 0

 ثايب زل ل ندرأد ىدال كبل مرا علاجلب نكس يود لوب تورس اسمن اهكنش تاز ءداحىذ

 ,نا يقارن ةشر هل يلة ىلا, اوداطملالب يحل كاجو كالدؤنن فاس
 كومو ردم ناكيكك ,وكأ رمل نرسسن عنب نرد! ال مالا موس نست هتس ىلع

 ياهل دور ليان ننال خول زا زارت ناكل رامي هرطمائعلحلا
 0 هيلع طسؤلا تارغس نجر لذ زي كاكيرشلا ولعن درو يوما تدنن
 مي هدا كاس ران نك دولا ث نرحل كرها نير هقففااو هترورقيتتسوو

 املا الاون لنا ضي ؤنتوشلا ناجل ممكنا دناكاراعت ةياوسجر ناش ميد انا شالذ ةلساحزبو ثيداحا 0

 راو اةباراج يزف جعنيسدلإ ةشاانس نؤلا هزت ةحونللا ةيخلا راظوراولاا نس ورش شلا

 ؟ريزككودن جراج نهال خخ قرر نعوم ةيزنإ اع كوخ را جرا نبل نعتز تيب

 كالا دوال اهدجو ذهل نيسلا مطب ىذا يقثلا نلخ نرش نب ليك هنع يرد عنجد لطلاب ح
 بلجن ديعواهلإةبنار رم لإ وناسه ص ييرت نم هييرق و ناذوس لإ ةيشلا اذه نؤملا هزل ىدزرلا
 خيرر بش نونلا يعزل او يينالارهنر نجلا دبع نما عميل نهم نمؤإةوسلا
 تارت افا ي + ةنسزحالا ميني قر وس هرعا سا هيا هامات تاىمرزعب ىامهطابلا ضنا

 نثاركلزوما هيض تاكرا صاب أب )لع ةيز نا دوس نإ ذىملا دا ظ اقل ق اذ دار دال بهن ليكمنلا نبعد

 هزل هزلي ليد انور يللا ون! لانا ميناج دل شاد باوعاوس نيل لاهم 0

 ”ةيمابهز نموا ٠ من نثرحلانم ةعاجانرم جزم اهصائزت نمو ناججز بكتييوعسأ

 كراسي ةناثل نب لعزل » هيفشا نع وري نابسعالها نمئاجدوملا نذردإ مان لعن وا نبعنب

 يل هذال« ديرما نيسان ين ىلدا جم ةنسةيلاوراجزي هم كنتامجتتا 0
 0 كج !مالاار ىلا نسال ل نرجو! اهيسدإل) دارا قو نم هب برت ىبر بارىبلل ةبسلا نه دجولا

 "نبك لاب نايرف نمل ند نزال نيل ضف نلنجإل نع ىرد قمل هينا جمل نيروضسملع
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لا فو نيملا لد ىدائندلا ىو اذ :
 5 كنوز ةينقد يدا سا ةشلااذه هل هلل لل اها يد را

 مهران عاوا مس ةعاجاملا سن ىداوسلا ةميلا هلو ىاوسل انيزلوقيو اهرلا ثوستنب قشرطهانم
 الر مسا شلال صعب تجر بدمل لا تعنب دنع هرب ىداوسل لذوى داوم ةكماب جابني نا
 ينسون اكول مخل هني واو ىينوزلا حجر لإ ناهد هلا انيطنيطعن ديحتنب هما ديك
 ةنم ابعت دكهنا ب عي علا باكي موج لاول نم يمل هما نس شاحن هز دقت ناك
 رماد داوي داوس ماو ظنا لفشل دل ره نيزعدجر لاو هنع فور سان + نس ناعم ختااهوالا ةنس
 ريع كاسل اداب. نولي اغا باجر الام طبعت

 نه داوسن مغ نب هوعنبرع نثر دبع طعن هسا نب عنب بكاصيا داوسؤ نم, ناضنإلاف

عنج يعج فر اضل بتنا مل. نهبع هما لعلب
 ةعاصتن ناب ررقنب لن نإ ين موهو نو

 © علا نالاا ول أبي قارملا دوس هن مولد دأرسلا يلا تنل نه زوما نبه نيسل نعول نس ىدائتملا

 دلما داوسلا كرام تلاه نارا هر عدليلانر جمالا نح تيل نارا لل تعي مالسإل هسا

 ثريا لادن ههلاد بعمل اوبال هر ىبشملاز ىدابتلا دز هس يلعن دير ندارسللا تم ةفركا د اوس

 لهلالوهر فصلا ورمكبحاص حيرداللا ن انداكت ايس نيونرب يمد نب مهرب نيرهنالاب جيفلائنانع
 شان عونسأد داني مرق تكمله نم ناهع هدجنا ىداوسلا متفاوإ لوك بظل كوبا للة ىداوسلا ناب رب

 لشصا دعني نسم ام نينار ىيطتلا كلا نيكبأب سنايا .نيرعتمالادجد ىداوسلا نإ

 ولم نزكلا حل ناو مال نم ميك لطب نمر وكل يداإلاببع يعد زل نيدجي تاز
 زل ءاودو لمس نسج يهزم مالو ةاقسلا ندر نامل عمدا نيمو هب نينه نما عامو

 ءاهلا : : 0
 0 لاب ىقرائشلا «رنعةنينزوصؤ هنأددو مس عع ةنيزوصو هن دار تاهكدلاوطلا تكدر اكلا تامنصلا زم

 تدملا ىلإ ةيزئاه لاعب ةْيدلل ىذ نم ةقوهو ةّجراوسلا لإ ةبشلا نه نءامهااهزأ قوءابإلكمدافاغند

 لين نون يركلا قراوسارملا, عن نيبعام ده كمان ياش مولان نّلبلاب هم عاصمه تناك
 نارين ن 600 ىرب هنتر ةنادصلا نص نفل اهركن اكو يزول نعم نم نابل جيف
 جازم طال ةدومر ةدبك هذا دص هنو ير اسهو سوط ندوب مبان هنت ءرزولا يم ىلإ دوم
 مقا اهنا نمو عرماا ةنس سيبدو اهلانجاالكلاو تغب امادا ساوصاياحلاكتال#س لع هيد عرس علم نم
 مزال نسا نوما يدلل بسكر دمتحنب بوغسي هنع قدر دعس نب ماسه اه فوري ئبدملا قداوسلا مفاد
 ناوسلا ناخب نب لي موسم ىلا رةسنلا دهر وممملاو نيس علا ةبسملا ذه نات اهزعا و دادلادي هنو
 وملاريرس نب لجل نب لعد ظف مل كمن مهام ن لهوبام بطعم تبان لعن نمل كوب هنع كر ادب لأن
 اكىويرعنإ كو مد ند ربدايلاب بسام ىلا فني مدادقشمدلا سيل عام شرحر ان كذا
 اقري نوما اصر جلاد اياب ةنسزصؤ دادذم هيأ تاو طاح ههنارب عودا نعانلاو جرم نعأ نب لحم هنع
 نيل ملل نعثر كو فو دصوهل نف هنعهعزر وبال ثللا نب نسل هنع قو داجنب مةيدؤ معانا هولانغ
 0 ىلؤملا احيل نال زل نيمو طيري الار كبديل نع بم ب ىلع افعشلاب
 نوةنيعن ةصتةراجرل ممول ةعصعص اعز اوس للة تلااذم ندر ابلاا مز جم دانا

35 



 حال مس ان بدمثواو دبا حولا دب ابلاؤاهتكدرتير ىرغلا نسر نبدمحاد
 ىرزمدلاا سان ادعم لهتن يعن لين مح نب طع ناطفلا دابز نيني
 نرماجر يدل رض داوشد ب عو نأ رمهلا ى الاسفل ,نملا دب عنعىيب

 هريس ىدزبلا لعن سم حل كك يبا هنعجدد كارما اولد نسا نب هدا بع

 دماةولا حبلا ناسا طوس ب )متو س و وع هنس هعمل موبار انعب تو
 نزعلارب. عني لكن ,ليحا هاللنب تو ا سحاب عبلين
 لانا دالاس كرداد "+. يدي ئسابانه بطا قرح داو
 بانك مومازجا ممم ناعهلل ا.ثجرعي نوسنلا ذل لسم ىلإ نب لههتن ب نجسحلا ةللسوبا هل

 ةازاكرابلارهم نب نحل نديمك يف عا هب ديد هرمسصل اب ىدرل ايري ناسا
 نحن طعن , مركأ نيرع هدد نوع نعود هتداللتن او قسنب لزجا هلع

 ايكو براز نتمنا بزر زول هلل تينعت ىلا لع
 ىبا هنعيمد امك هيد نعانفا  ناددلاب قس ن نب مع حرب ليك كب ىلإ نع فديإناك

 مككو بلل تباث ني وع سرد جاكى ظنالل ينم ثيراولا يع هسا ةبه مش
 نغلاخ رتب هت دالو تاكو ناز اردد جك بدو دملاةوهنع تكلا عياش
 ويوردج بزعجر كوبإو برح باب نهدو هك عذ هنسمرحل نتاع منا 74 رمصنم
 ى | جوتي عيدنا هعزدل او متاحإو نير ,نبدح عشر جول وعل نإ

 انارم_ هلا ريح نب اصل ضلا ىبإ هنع يد هنجام ني ديني ,نبلمجد ني دزنلا كني عن ىحع
 ثلا نل نيكل هو ناهس نيس نع ثح دك : نوسلاينارلا هدلادبعنب ماسه و ظذاحلا

 هيد هنعيود دابزلا لإ نب نمل يدعم هنءاوعدار دشتي ر و داجو عيش نبأو لعس عرب

 علا خو نايزاللا ماحوإو تالا نيرهحا و جوع سوهو هنهرعرب نسف و ديفلازب
 2 نيدو نياك قسيلا دا فيلا ن انملا بلاعتإ ليعس نب لو كوباد ن

 ادبيخنب ماسه ىرمللا 3 اكول ذارذب يزد سوهدنكدله ةبنللا ره عّمىوسكلا

 0-0 داو هنيد بحاص نسم عر لمحت نه يوري يرلاب يمزق نمو تسلا ينارلا
 أى دوعلا نعو نميز س الهو سس نسل جزع اهلنا تايماؤ يبطل

 ف مسج ةشاحزع تاز نداسالزت ليلا اننحاإ و رع ذا وب ابهالأللا نتن

 نيرطز مداخل داس عنجرم نسلا ناس نسل [جرجؤشلا وه لامع عيترب نيس
 أب, رفعرم هئرت نسللا ىذارلائسلا هيلا نيبعنب ماثح نابحنربماحوباالاذو لولا
 00 ا .نبجوك بهاس إى ن اككرسللا طلاتياىللا

 ا ماج حالا )طب تايال هتلفلا شككللاه تاب النعىدد ادا طتعو ثاناوملا

 | مقرب! الاكامنرل لذا مهجر دعو شملان نب دمج نييلانبنايجةنع
 ديول 5 دمختوباو ىدارؤلل سانا هنعيبررضانب جون نع كبل



 طونسلا كف مل شما ور ىبهس ثلا برز لنج نب بمحاد ناطقلا

 0. نيل مب هلا هتورتت هاذ تاريعس هند رق ىلا طانسلاو

 رم كمل يوم نبدسا ٠ +  ى) ةظفلاا نسب ترع نونا دو دشجو ةلمهلا
 0 م بصل سم هلصا ةنبدل نهنتم بانك هتس |
 يدار ن املس نإ 0 بسال يبان دايللو دعس نب ث يللا و اص
 ايارللطن نري متبل امو م دسلا ندم هثبإلو

 'مهرتكو 0 ةمككسلا 1 ام

 هدلدببعترب 8 م 00 ا
 ىىم هنع يدر هل دهب نرمضاعم ابشن عال عكر صنم
 ه دب لثّصو امم ن بلاط نيل يصب بعام لسم نيناعلس نإ
 لها كلم عدلا هم يف نا تسلا لإ بشل فا ةرىسكلا انفلا

 عن الهلا ةينلا نإ بى ىشللو باشن الا هب: هع! جاوطح
 ,ا نب درا د هببتسىبا ةنع ىدر ىك نب يسال

 مابا لدمحمنع يىرب ئسا ايركو بى دياب كةوباوىدارخبلا
 يرعرلا ينل نبع نيل هت هسغادد لس نب بتضجو سرخلإ> بعمل نب نب عسبلاو
 تابرصا نكس يدان سلا رب نم_حل نيه فىنال|س راد نب دمو
 يمت ناسابب ديساعي ىلبالا يمس نب ندداهو ةدبع نا ,ليحانع

 هللرعن باد نرد ىحنب ريع نس ولو ف لابعم نب ض عجن نيحأ هنع

 ةنك يور ليسن ,ىحب نبل هان نمحأ نع يدب حولتلا ىدالجألناطماا سلا

 ستملاؤسلا ىىوم نب مدلا بع رب ليغ ع 30100000000 ىبس

 ناو نحن تابعت هجيلا لإ نم يدر ىبلاايكك نب ىعب هدا هرورل هانم
 نيعبراو ب هنم تحامس الا كيرج مااا هنيللا تركي كثيرىحلائ هش

 هلنأ بعوإا هنع يمن تلق ادعس ا نبا كد لاذ رالإوككم تبا نكد انكه ةباذد
 000 نب لهما يع سف طنا نئابمصالا هدم نبهللا دهوبا وعسل ظفاخل
 يوحوسرطلا ىسبع نب نيو لصإو نب ههلادببع نع ثدح ير ىبس اركاؤسلا
 هنعيودد رهط مصاعنب يرسل رع يور يرمبلا تماينلاقسلا لحن لحس !سلاوبا
 ديخ نبى محاركى باو ىتساولا لىهلا 00 هالاىلا نب ىلع نب لمت
 "ب شيلا ظفاذل ىذسلا جرم نب مهر ثب هندا بسعبني . طابسا نب مهرب نبع أن
 اغنارغجد رعفأ نعام هد ؟ اللوم اح نب لك و بلاط ىلإ ني رضع نب هلا لودع يوم
 ةتانملا نا ذات ع نيطعمب هدنا نع نب نهج يوبأ مم 6 هعاجهنع يمد ىاشلاو

 :لحح رع ىو وسلا نيعتا نب لمن لهن لجن جود ةنعنمونإ ل يشحو يرذيإلاا



 تكا كتم هنعاجاجم تلاه اه ليعبس ,ام رع هصبصلا سلع مذ كللا معلم هنع يعن ىتحي) كو قدصلا هلك زال ٌماحوبالاننط صولا ونار يره ثلا تدهن
 هج ىىام كيم بلاعم ىنراجسهثاجعل رج نا نس لري الذ لاس ذا امأد انهبكادا بحا

 يع عا .دارحإزعجل تير هو هتس ىلإ بنل هى الا اهل نزلا وكي ةلمللا نيسان قا نعم مش نب |رهدإ نون ةنسؤ تامووزنعل رقم اهعساهر اهو اه فنحأد ©
 نب لرعأ نعثيرحو نات رارللا فامعاب هنعرس ألا تكهتنسنإب نيرا طتساونسلإ شن دمك
 مغ ]بلاد بعر ير اهنربلا معن مار ىعدكاس اعلا إو فروت انب مهرإونمانلا نما
 كل اوكي نبدها دبعر سر اذهايإ نب لقد نانلا نند نينه نب ريك نسكب هنع كد
 يو هن ىهن دار تاتو ناكت زغ نب ةفظر قاتلا ةلطنب دك ازنلاه ندب
 ,بدارنماكل ثم نزلا نوكسو هللا نيسلا ونين اكسل هنف ناك مس عت ةمحلاجنذ
 نعرا يرد هيف د ضايكسولا هبشلا ااه هنلثلا .ثلااهزلخد حارب مسجلا
 ١ نيئمزر دم حن مماس: عيبرلا نب ريح نسل انه ومؤسلار كانورمس دتعس نم
 دههلاب عوني اىككسلا لاسعس نببنيح نيل هحاو بش نب رح ع رع يدر يئايكسلا
 نمللوا هنو ةى أير ارعتس هنس تامزبح نبا هنع ادن هيدا نشل نماا بدع

 زا ربعددساباو هادا عسدارمين نير وسما دأهزلا ذي الدحل ىنايكسلا عمبرلانرب دبلن ر لع
 كواكب هيدأ لع مشا وبا نع اياور افناللى داب سال ركنبدمحنب

 نعم هنس نجل ىذ نس مسالا ى ف ذدامهرنعم طارفل ناك عنب دج نسفارباو بيتنا
 لمولاهخيهنس عمم ديبإ نقدم حن اكسل لطي ريىل عزب سف لعوب هنباىداؤرب
 نعيا[كجْذا كسلا بهي ند مسجو حدب اسنب قبولا ير اوخلدحانب لمع نيرا بهي
 زان برعت نها دعن ماجن اصمهيداووب اكسل عم اس ن عمرنا نب دج سلو باو
 فدا رم يلا هاس عب دحعرب هبا مع هنع اجدد عيطم ن نسف بست نع يدرى ابكتلا

 يوكن لادا سك ضاكلا ند دؤرلا ع وكس نإ مهملا نيس عش كر لكسنلا 5

 و [تس ىلإ ةبشلا رهن اك جرنحلا ئىاجازلا اد يت ٠١ اهنمخ نم لجون ءابملا
 ينير كسلا مهمل دنالا هللا نبع رحل يبعوبا انهم داقرم يرن م مقر
 يزورللا ن اهج نب دنع يوي اميلا ببضع اطيلر كرب لكس هنيبرق كسي ورع هل نم
 عزت ةيصع إد كر ابللا نب هلا ليعود نيل ع روض موو نعلا بعصم ةجراجو
 يقازطل جلا بعد صاج بطلان ب ثبللا هنعمدد منيعوايذدرلا عماجلا يرعهإ نب

 نيل عض وسلا ةزجر انا هاواههرتهر ةزب نكسب تانرهر يهم كح الا ذاٌةمف نيدمحاو ه
 طؤسلا حاجخت نبراس اه اىبإ اهبرئشلا وة جلا ءاطلا !اهرنحا قر نيملا ملعوةلملا
 فز ىدولا ل'سالزمسد اكازبلا ماخل لاو د املا نبا لام دا فيل هانم ليلا
 انور إس ننعم تنيك دفاعا ناصر ىف



 م

 قتعيومدوا تي هانم هنطامجقبطر يرجلا لعن بورن عجم ىدنلا اج, نبوجا
 رس موهروبجعياب مترو يدو سيلا يرتل اجر نيزيع ههاديعربا هوداو ىوصتس نب
 اجاخدارخب ملقو هامزحإر نعلا نب ليكجو لل هن اذه نب مهر ني قيمر لب نيرضملا عيس

 هياكيرطن وبا سلا عبر اظذ هشيإ عنع هتلاورن نكي لد ماو[ ثيدعإاهب ثدحر
 اناثلاناتن مال كىبا هنياراجر تاو كال مهلا تكد ةقباهكك هدب مو
 نعود اجاح الع مزوةاحإلا نبال نظل يدنا ءاجر نب نب ليثركيدإ ةشباو

 434 هتعت نبك يررخن نيس امع إو ةيجوهار نب نعام فاشل رمغنب لمع
 تاكو لكس اهل ناكي الا ههادب عنب فلل شموبا هتفنلا اهو هش ق ىدص

 لهحأ ,الولاوبا نثر حؤمسملا طلع اع مالكتأو هتننلا دازنو ننعم كل 7 وم
 يرتلالعنب .ىهاطن ب نهغإك ضل ىباانا كاموص أب هطنل نمالضفلا نب لمن

 تب هيدا نيمع لح ظفاشل هللا ليعوبا ن١ بب دال لع نب نجا وكوبإ انا لفذ اىلف

 هونج زكر هلاوح ةثكاننيو ىف نتسلللضم ىلإ عم مويا تكلا نييسهلل
 .سسعموبإ هسا رطن ال5 نطل عقو نت نالكس تبث كيعتسا و عيطلا
 اهبإرصموبإ هللا اذ ءالدوه كنلخو تشم تاو برب امانا عا و قضان لاو
 يور تلفاىك ديحراد١ ينص تارك لجان عبس الاله ليرد تددغملا
 ترعب سنها بلاها ئتدعو نايس حري نسلل نع ى نسل ا ضدوبا
 "3 سمو مناحي يرجو نب كيو ةبوعم نيد يسهز نع ىدر طيهذلا
 قود كاره اذ ناو ثيرشل» ها بع نم ن 15و مهرنيعو سوا لإ نبا و يفع

 لارمطلا دامحن نيمو عتاب ثب ىرغ هنع ىدد هل !نبعمحنم لوا ىو

 كهاس نب يدتسلا ماو ةعامجو لامير ايسو ءاجر نب جاجمد
 كهاس ن قرا ن) و سهتاللا ف دنسللا هل لاتعد رعاشملا محاسسك نت
 شياو هل لب اتمهاىوهن دال ب ىشرلا مايا سس فل لع ن اكيئذللا
 عايل ككر دا للعسل و ىملا كاعد حاذدرلا هجبلا يذرال ىو برح

 قىودلا مهرإ نعام داحوي دالضيبإ ا نرطملا جوزف نب دنس نبدحاو
 ةرصمبلاب هنم عمم هادم ني اجرلل داع نبب هللا دبع هنعىدد
 دار ند لها سرك! داب ناجي ن ب نسل نيو دنس نب ليهسحاو
 ريو هتجزكك اربحو, ة حطت كسي لاض نحاربنح اتي نص تش تاك
 يداسلا رولا نمتللابمعنب ميج سم لإ نرحب كلا دقوا د
 اهكتم دارؤب للا ةتيدل وم 000 هصخغ اذه لام ناو كد قبس

 فر املا بهانكه ل نم عمد ليز مهاركاباو بيرد ىلإ نبإ ىاراهب بعاد

 ىزارلارسردا نب ليهم ءاحوباو نسل دوا د هاسبا هدرع ىدد يكد
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 كر ىرادلإ بلاعب همرع يرد ىجلاولطملا ةرامن نب نامإس نب لجل نب ههنرمجلا بسهرب | ىرن عب هس

 0 ٠ لرب ى اهمال نجس ازيزد نإ بعشم نرموصتس نب لهن عسل ل عرب او ايوعأرلا يهرب نب ليكن هنلا باع

 دج دصل لا هن قسوم ىبدارلا ناولس نب عيبا مكلي ع نب هابي عيدمكر يوضلاا ديما نرجع
 مج ذيرل ل ةلحب هادمةيطج محال زم نيج يجر حتا دعس نوعنلا بع عسي ينعم داجسن
 ٌقيقلاو سال نس يجر«: ثامر سبل ىيقانابحرب رت ةا حوار ىتجحلار مك نرهازسلجوإإ نع يدد
 هش نير هلنب عرب نسل غدلاو فجل! بعصم نب دهن نسل رع يور يجمل بعل هيرس نب دمع
 وأ هنعمرجالل بربع مشن مير بلا يل, نع يذيزياويعإ عماجبش رحر دادخب درو ىنجسلا
 ايزل راىلبس نيدجأ نب ن اىليس دى دج اى رتل حدد ناب فيرا نجل متن كح دل يسعني نجا
 لع ىرودازذب كس يضلل كوبا ل3 هب اكو وجل عددا كدي ادبصم نبت اهلس دوا ديلنع
 لائؤيتحلا هنعانم يراهن لارىكنب نسحلل نب دركي كلل شيبحنب ليع نبدي ناعصلاربخنب

 1 1 01 ا جام ديس ل
 لاذ جيل ذأ. بهدا عنب دال نيدجلت نيسلللفوباو سوا هنس ةجخلا دو تام نزعل
 دوعجت سابحلازبدجلو عربيا رعصم نب نسفل ديد نالال حن نيج زال, نع يرد خس ببتمل
 افا نزلا نوكسو ةلملل نيا مجبونجلا منحني عم نيبوكل بركب عس نارا لل يورجلا ©

 هكا مدد نيدصل ]كوب اني كسي ناكهنمدلا تارا نم جرطل عج دهيد جلال يشمل نهتم اهل
 بيجترؤلوباملا بنل ابوها رجل دوحوسملان ركب لِما قرنان سر هينع هلا طمعؤلا نا
 كد ماعز, ضمحنع يدر نيعبانلا تش نبزئيملاير اضنالّ اس نب بيبحن نجلا بهن

 3 مائل اذهل تملا نع الاي درالاتن 5١ كلام هن ع يدمي اش هبسج شا نب كلام هنع 0

 ايل' ملا اىد هب تسلا لإ تبن هزه نؤملا | هزحل رشم ملا لانا اسكر نزمللا نوكتير ةزمإل نياك
 ىبا ةشلا ةهيروبّمىلاو اهو ا ضاىرابلالإا وحن ناهي تزنجا دارؤب اوس ةازها لع هيب
 طرا عسولصيخ ادب قرش لع جاجا ها نم نياردنسلا نبنيزعادببع نب ليجيهاط

 ىذا يزال عبوس, هولا زمح نعني ن هشبل طوبا هنعانل يورد هازل يزل بغي
 هلال بنان هت! ملا لادازسكو نزلا نيك ةؤمهل نيس كب ِقنيلا دادذبب ةباونج . ح

 اعيسما لوم ٍنيدلاِهدنسلا نتتزلا عنب يك شعموب اسبلا بان الروب هدام ذالبنم
 ثوار هنعبدد ةنرعتر مشهد خا ره بيز كنع يدب, ىددل ماه ججوسمإىةنييداللها
 |. تادو كلو ب: ةريرمعأت توا كا لجرن اابدنرشعمربا ناكل

 ني اقم لازكل» ناديي ديالا زن واس تيزي قيد عرهيزح طلخا يك احا ةلاؤدنو ملح دامي اتا »
 0 ذب ماع لاذ مانو نفسك ترعب ولمس ىدتسلا طعبلاو هب عيَئجا اى هال خا
 ليكي جى زا عرم وردنا اج كان كيال امنة ربولل بحل هك اننى دنسللاوهو هابشلا

 لوس نب هع هنعيد د ىنأدلا هبه عمر جوجل بموي ني لساج, 3 عونا نأ لاش 2-3



 رولا يللا رم ترم كيما ماج برت دادي عيل نفط وت امد نوير
 وديك سبام باكيا نب :وانلاد لب ل كي نجعل بوعي نرهرضصيلا هيدي ظ

 8 ُّ )ول سلاف دنيا ياي شت هنس تاهو ةعاجن هنعانش ىهردالادعسو إلف

 قر نين جلل ةبنلا ره نزللا هزل خو ةنككملا ءايلااه نودي د .اهاركم ملا ددزا

 كشر نوننم ناووهنيففلا وس عيسلا نقلا عنب بعمل لجوبا اديس رمس بزعم هتسورثلا يو
0 

 ماسح مسورادالا بوقعيوبإو يك ايلا يسن ىعع ا مههرلا يلإنع يور ةناجر

 0 ٍنيارْطفلماضع:تب بجو نيهدال شاه نبيها يدد مواغي
 تيكسددادا فو مالنعم نزلا نوكسم ةلمهلا يازطاكدر جروهيسسلا بوك اقرممل
 1 ىدروكسا هانم للا حزم قومه هلحخللا ةبنلا زيه ةؤمهلا لادلا اهزدلؤو

 يراوعتزجلا ب عمون اخر ترها جر يوم وغلا إبلا كالام ن نمرة عج وب اسبلا
 7بللاع ني معجن نه هدلا عونا هع يدد نب كللابعم

 0 ين هزه مج هزئذر نزلا نورك يو
 ب «نمح عمايل كسع زيدا عزاه الهداة وملا مالا عت اذ عبس طيايرم
 "زها هروح ةيامنج نيسشع تبيح لعاب متي: رضقجما نا
 انتي حان ,موأسم ناك يطسوملا تكو ععدتس يالا يدان كهجرعب اهوفلصن الا هثالإر
 أه نبديز عهدي وجدا نابجو ن ليعس نب تادثيسدوا دوبا امرت ند اثردح امنت الا
 3 د ىودسا نضل نب مراعناهلادإو ىالككا صاع نببرو مدل بون كلل دعي

 نعوري جبل ةعيزمب) نكد ازكعر احلال ةاورب الاهل علتلابرا ن اك ماه ثبت انرلا هبهر
 عام تفشل نب ناهطسن هدلا برك ىلإ ةتمإو ىفانؤضمللا دوا د إو هرشنفلا عاجل

 هتاجور همباجا )هت تكور لي سف هييوزفلا كان )ه) تورم ادأو منج هته م --
 عم وتبئاسعنب مهرباد تزإهلاتب ةل ص خ سه وتب حرا ريع عضويل «ييزلا إل هنذتنر
 معذب مالها هود بسلا نبل يع نإ نيسلف ف جولاو ليعس نبديوسو دبعم نر املس

 هيداسنب تبكناساز جيتار قيرط تيب مجرم لوأو نالت هلو لانها يلابحاصوهد
 رع دادخبو ظفاشل هدلا نعت نهم ددلا نع فاو يربح نجس ر نو نسللدإ نرسل نع
 يملا نم تجنحا إو رم نارئسبل اعلا هذاتسا فقرر ةياهبراو تيالُ هنس فود لباحلا

 لادا عينيا ىلا باذكيوار ناوخل جملا جإس نب دهتنب دجارن ا حلاو ودخل اس
 عدلا نزرع نذل وى يضبط عبناد هد نال ىو ةتافواطو هجن تعالت
 جلي رزه هد ماس را دج تهططع زج يم ود ةرايوراادم تاس ةعاجج

 رعد عم ها دمج ير, بتل هزم بلا طلاب هس يلب هلل بعيد عتب
 جرب با[ ةنسهح دال تاور هت ممس قود ةاحرلا> ونمو كلاثءرلل را رادناجخ



 مر 6.رطعز ساسر قررا العزير دحر لا روامولا رخو ناس درو ىلا راغب يتاع
 1 ا اني مازمدءامبننمىورومماداب نوجا ندم
 هدارعزدكيرم/ طىددول جلا كلل بؤ رضرمب وول داو داو نيراؤلاولخ
 ناصر ديمو 21, ةس قرا غيسدني ديدنججم اذ ونار هولندي املس تلا ادنعىدرار ىلأ
 رتل لح «زازع ور ةوزجب ةندمدا نسلم نيوهزاحّورفاحو ا لاهةكرا ساو . معلا نمل ادلع
 نعاني لازعتاهتلا وود مناك احن راجع ىرمت ديلا ,ىقيلاناجتدلاخ شع ومد
 نفس, تلضضاول اهيهتلل زاك ىردا تست ةعووم الكت دجله ودم ٠ الوز عينت هردح

 هملايا نسل كن لادن لاس فاك هانا ضو نيالا ب مالا لسد تف ن دهس ناكابإو ّ
 .ةيدمرل لت اعد باوؤس بازل ةيشلاهدئخز وللا هزلفوادمم ندالاو ماو نونا كسر
 علوا ميم نيو لاو الهلا عت اميه سيرو مهدد رو طوإم هنس لإ( كاجو ناكسرداطورم
 امرعووماقلا برق ن مسوادادغسبو ىراونل اور معو دهم دحوملا اداوو عمن ودمج رمزي نسا
 اج سوادا ض داود دورها ده لعزسللو او دشفلادبعؤ ناحل اوادتعئدر
 صو تورو مازعتيجتواتد دف ماه نامدتملو هموكؤوإ اسبورت
 يور لانكم اا زنود ؤسل لاو ام !4ةلس رواسي الن اكو هلوفتوا لكلا عتدسأ

 أس قردكداززار طياز رك «لؤلبو نرسل دايواهماناضاوززملادبك ولع ح
 اي واجساطؤل از غاناذج نتوده رب وبوا لمسار نا نسل شل ولام ور
 زاك ا اهناؤاجابا تركو نا باياهلا فورم

 8 |مزهؤو ىزلوسو رجلا نزلانكسو هلم نيساّوضتسبجج لاول !دضلتطأو ن
 ب ةلادبسلاو اليو تجتاز اقيرمج ورواتب ويزرع نوعو تونس ةسشلههؤتنتابايقم

 هلو زروال توسط فون نمدملا جمب راف رقتساو ذو نه انيزرضلؤ جو يو تل
 200 تا نفط روهخمي سنس يف زال ورصد دمتي ؤمز نيمو همس ماب

 النادر الانا يزول هنزل يانا
 :لارإ نمو وهزؤليظلو طابا. رسل زاب يرسل زرماك القا عمدئاسأ
 3 كءاجفروا سين ومدي مارست دملو طس ا داظعللا اهيفلورجواراخيفمالا ايتو ضل
 جاو رجس اواو ضو تم دنس فصؤلوو تدك امو , رماعنراو رعد س دوف

 اولكر دواز ننام مرو وات ىرسا ع دلاود#
 ايا نبل :رواستا هوو سيمخس عندش لام وسداد نادي زطال زاد موتشي طل ةورو انس 0

 | نمف 0 ا امتنان يك
 ن# برقع ىهؤتعحيلاو ب ميمي ق دف مسالم هزجيو رسب هن كذا سو هذ قسرا مخالرب الدهس اكماعلاه 54 ١ ١

 اراب نود ولان رولا نمو وورم اكمال و

 انابقس ثسفوادىدنرسإوا اكو وسال املزنرههش عدد ميو ىرموللا همادبعو هلم سووا نز مم"
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 ١ لوف سن داعب نايز ايا نادم ني بطلاب ال وهب عرمر ابا تعرف احا لاق نبل ارا
 تلف ا ني ا دح اه ناماب تلقرام ن داير ةندعاال آ

 هاملت انينم تلذ الك يكف ىعكنا نانؤا ذاته تنا قانا
 هسراو نام مق بطلان ىلاعو محور !نمحل ادد مسا ىلع وكت عمو

 ميعنإلاو هنعداورلا #١١ وه ةعرز ىل ل تلقهرامس نب داي مانت

 0 اهرحل ىو نويل ايدو ةلمملا نيس ارسك نإ ناسا قودصى دتعوم
 دم مالوم ارو بسننملا داددعلط علا هيض شل ١

 ليوطلا محو ىمالارمسالان انس ن لتعم نإ ثوب نناضوقع نب

 مم اتس او رصمو قارعلا ىلا هوبا هب )رداد الاه داغخالا كس

 ١ّن ويلان ىيستسلا م « ؟هبتس 2س ووو ا نهرا

 0 ةروسكملا دعو لارا ١
 0 نكسو و هللا يسن معد ف 00 اعلا ها نس عاج هلضمز ارعنس انيبوط نمد ورع
 هذهز هلنسيلا ةيضلل ا هدتعنونل'اهملؤو فام لل ١ |ىرعن ءامرممملا هرحوملاوباملإو نول

 ىنابيسال أدبرب نوير حو ريعس ده محول ) ايم ان ادهساهرلس» هر لخير >2

 نمهحرلا دعو نابع س١ ةرمضتل او ديمحلادبصز ىرحزعن ثدحه فتن اكقالدسل
 نيمهاتلاومو نابهسالاةرزم نيون دهحددعىور مهرغو كرايم هس اديعرارغم ل 3

 ناهصاللازمةلحوعو نال نيسمترك مب دره يوكو! لاق ق'طسنسلان اولس ن نبدواد

 توصيف دسعور ارغب ايىكذ نب هس اديعو بوجو جوا دن دلعىور بلاطوب نيل
 2 200 نرد دارادزو رخو لنيل الددو نابهصا باَنكؤ نسفلز مزح

 متزلا وس نادهسالم نم النسل اهمال نملاديعزب دمج وج او هش نامو نورت د يطعن
 قو لميا )سم بسلا ءاطعزعىدور ىنابهصالانب ديعس ريحت ميو هوادي هزددحرتشاو

 ةراج نا هلدصؤرعدضلر اوركندهدنع و درر فو ل ىنازب نميلا دبع ديو قابلا

 سا نوار لاه نعزم ناره نري نسا نامي ادعو دس دعمت ٠16 دنس امد
 اليد نار يور مهارانعتدحا يدوسو او نر يسوي اسلا سوو نايتس عازم كيلوت ن اكو تدمليو
 ةيضرجو ىراولادوعسسولاو ىدموللا)صمسائدهغل عملا دنعىدر ميرغد صر اد اد زاصالم تزد
 0 هولا نوكسو نيسلا كيسا هله ةوزلب ةسدم رص راسا ءامو ن نعد نام «رونأ لانا 5

 كيرالا واط هزضلاو اذكر ناقل ضعوا يقؤ نيون: الاول
 انوار هطلت ذل هلع ملا يم اذا اماما اعيد تسال نه عبر
 ةيوراه ارك الر مهم اًسرحو ادق نيندحلا نينوي هز زير خلا نيىذلا اواو عر مدا كلا

 ادا دب ةيزلاادنعودر تيس ىرالا» نايم نعومي يارا نو لسا
 هنو ىرا وسلام وزيح دبه دجؤعى ورب رانا سكس دوحاكرا سل اياد نيالا دع نب مهو ادعس ر

 ”ةروسواو يرام ماجد دون اوت اهضصدتس دودو انو تاكو ت تس مئسلاريعو لورود
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 رق 'حو) لاق تييعطرلا تقف نييممسلا هيد ١ دعوي داص نع نييسعم نإ هبي
 هب دحر كانمرعصرل نحو رص ىف كوقلا ادرك موف ١ نصوح نابحإب
 ذيع وط وم د نيضم ربان غر دتسكملا نا دمع لس وب اى دلاوهو
 نب ةقدصو اهؤرخملا نوف هددها ايدّتبسس ناك نم عضولاباه دس هني
 اى مدس دحزم ن امام هلع طبنحزب د مصل نب دممل لة نيس ادس ا دبع
 / المح نيمصوعو لتي اوههف ل كم نع لاسم دّب دحؤم ن اكامو ركتمو#
 / ناين اول ع دما لحي لاق نيمس ادق دص محرل تلق «سرئاول ارت اسوا لاق
 غازاللتك وسو رع ىلإ نب درعسو حيحص نبا نع يكب امردّتلا هووبشي
 كيلا هلاسو كسارنوالا هلا سك ث دح بحلص ناكو تب دحرت إم مواذفلا
 ديقلاوار دلعتاو قدصلادط حن نيمسادتدصرت احد! نالاق > اهههظفل
 ميناء اواو احيوإإو طير ىلإ هلع ىور ىرانصلا دمسحتنب رهتو طفف
 ني دمحم يمن ىحبااةو ىوصلانابجلا هتق) دبع نب نمسحلان دهحلو جاجا و
 آو منوم نيمار ناحزب دمع نبى وسعة و بارك و نوميؤرياح
 دلل[ فوصل خلا سم نم نبي مسلا دبسحجو 204 هس ةيحجلا سؤ ف تاو ى لورم دلما تشد ى ادا دات نيس رفا حو د يح ئطمرادلا
 لرازللا وم لات ىو هوع دل ١ باجي ناكر ١١ له قاس ناكو دوج نب
 لطصوملا و بيرركت نام امتي حد عمت زان نيس اري باضا كا
 رسإطو ترزعتو تعز بي يقنع عيسسلاازيذارعس ده سيم ىف نخاف
 كوبل طم ومام ىل لانو طبت رذاصا تمممو ىفصولع كلذ
 رايؤلل ساطع نب دل ىلا ملا و١ عمال دبس مسوس انه
 هين ١ دع او ىطبلا نب باطلا ىلا نع ىو دادس ؤما نيديش
 نب )تمدلاوب١ انيس ناكو رجس ايس هلع تنبت ةملط نب
 درخ لما الا دلاحنمان ١ تيارامو بم زكل اب همم نيرصان
 ابان. '٠“تمإ ١و هم ىلا دصو دادنعب ة« هذس كلوت

 ”ةلةلمسملا نيساّجن حا سسلا ند ولا ى نجس باب
 ةبمج اسس ىلا ةيسشلاو رم مسا هر ىو .تلالا !ممدع
 داللاق ىهتسلادب ني حور مهرباو!ادعماشلا ن هلقسعئرق نم سرقه
 ةديشولازتددان القسعو م نموعو ةذاصرةى) ةبرق دصلتس لها نيرياحوإ
 ١ هنس هلم ىلادىلإ هم عمس تاو اكح دن عىوحو ةفاصرتىإ) نعىودىهدفلا
 :امةيزو ل هازمؤ 'اةسفاول للا طسلنلا ناو بطذامزوا هنعىدرد
 داود رمرول) هنعور_ذاصرت لإ نع انكلا رايس نب داوم نع وو دفا صرب هئرق
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 هليل د معلا ن نمحرلا نيعرم ملا اياعمس نييسحلاصلا مس ادابعزم
 هيسرمر_رغا“ خسر تاس نانو ىناميىسصالا ظفافل م هدم نب

 ديرواو )شام ىلع هناسس نييسمو سحب !ىهومي امسسحو ْتالْ

 لاما فورعملا نارملاب ةاتنكأم نيد نيتط قد رم ناتاشا سوما

 ب رالا فوقي هلم و اكلم ىطما ىف دادّعب !]د مريع م نإ

 ضمن ىللملا ىقمرمس ل6 ىلاثللا ىرعلا نارين اا

 0 ,انسحب نك ىلع تشرركن هبل تف مولد راقب كم تيل
 0 م لطوفنملا رابلا نكس ويم اهد_يةلوللنيسلا مب طا سيملإ
 اةيضنل اهرتفلاقوا الوشم كسول نمي اهديك
 5 نب مصب يلع يسفلا د١ هيلا هذي نهر ودهتملا ىرما سلا دك بح شو
 زلمه د ىف ل١ ءانغ انحلا نا نطو نسم دعا نم يللا سيمسلا ىلسلا

 ةينوصلا لع انّعق ىوه١أهَّيلا تاقوالاوى هن ايم , نم نسم د عم اج

 نسلو ' باهولا دمع نيسحلا ىلا نع تدم ن ارقلا لها نم ناملاو

 بظل تباث نب لع محلا ىكي ىلإ هشثلع ىور نس هللا دولا
 هتمحلا فام دس اك يلا سيمسلا نسحلاوب ١ الكام نبا لاتعد ظفاحلا
 نسمع نب رهمح نع هو رب ىفسلا سيخ م نا فاضو ةثتيهلا ل عودنس

 زن ةلاثرطو يللا و رتتسر نى "تع ىلإ ١ هرلع ى اور هيف

 ىسيملا هيب ١ درع نيم سهر ١ نع ىو و يضا سمسا ام نب )تس عمجا
 0 ىكيمملاالاسيم هن عمم دشما ركذو ىرشملا نيركبون) ةشعائقر
 لس و نيّتنشناب |هجتح نم لطفل اريل نوكسو عجلات ةلمملا نيسسملا مند
 هيلا بشن ادادجلإ امساوهوركرمس ىلا ةبمشلا ه دبه تاك ١فؤل
 دبعنب ىبخي نإ نسما ندخل دينو جرفلا ىلأ ندم_عما طوب وهو
 اما عمم داره لها ن نم و نبا .فورعللا ى دادنعبلا كسمهسل وارسل

 كورلا نمجرلا دبع مها دبيع]ضفلااباو طضاحلا ملا ن دمحم زبسحلا

 اندكلا ةظفاسحلا سبطتلا تان نب ىلع دمحلرم و١ هع ىو نامه رغد

 هس طوالا عيب رم ةفئؤز هتن ناكو سر اوقلا ىلا ندمان تن اب هن
 0 ةليتش اياد ملارسكو ةلمملا نسما نيممسلا يرحم اس َنفدو
 هذ هرّيشاو ئارطالاو مسجلا سمحلاو نمسلا دل نط ةفصلا هداه سف
 نإانعو ورب نس دره نمىترتلا نييمسلا سا ددعنب هّددص هروعم ت١ ةقملا

 اذ ذاكراشلا طهاورإس نب درثولا هنعىورهدلب لىاورانب نيو نو

 تلا يهتادعالا ةماورب )نسال تارثالا نعت اعرطوملا ىوربذ“



 اع نطملا امو ناحيلا حار عد وكس 7 لصا نم ىب ايم نجبن) اره م
 هنعال ىو ىاربلان ا 0 نسسحلا ىلع ابنا عم ار نيتم دش

 هرخللا ىرداح سو ىت ودا دعب يسد ١اضدالا ق ىقايلادمعنب 500014 قل.

 ةلملاويسلارسكب كنج سلا ردا بر ةرباقمم نقدو 47م هتسس
 ةلمتس هدرطب ىلا هةيسشل اهراع ناكل ١ امرشا ىو ن ل لدم

 اا ١ كرو ١ نيف ىلا نم_.ىامهح ضع

 000 2000 انقوص ينم انيس ن اكنمسلا
 )مساز دليلا درع ع افاد ىلس الا فالح درس ب ريحرت ١
 كانهم طا سوف هيام ت ِت داعحا هلم تعم ا مجريدعو َُق 'مورلا

 هسوهشلا ةينسلا هدم لت اواو هترار ىفاث ,71 ةنسدش 2
 ا” دادناو ىاوثارو ةموىيعملا ةددتسملا مسملاو ةليملانيس اخ
 نمد ١ دبع ]مس اريستون ١ اني ربهش اى بعللا ىلا ةييسشلاو دام
 نيسحلا نعى وو. دم ومسل ىو ىعملا قابهصالا ومس ىد م ادومسم
 ناو نيك د ئلضنلاو راكب نركب ىزتمجزي ديما دعني ديمسو صفح
 ديرعو سميخو ىرارطلا وه نابع نب مسجبو شايع ىلعد ن ذوملا منهن
 ةنمانعمسرت'حوإا اة سه ىلع الا درع ريس ىلا و ىلا اهوا
 ةلطوقملا ايلا نوكسو مهلارسكو ةلمهلا نيسان نمل قودص هتفنوهو ه

 كس و نم“ ىلا لسا هذه نوبل اهورخأ سو ميل دادي نيستا

 زم نيسحلا نإ نسملل اريل بوضملاو ورع برقي دضرمس رف يري
 ةلوزسملاب لضعلا نعى ىرب ىلرملا نيمسا قارمولا دن دعو ىف قسم

 ًُُض ١ دّتاياور ىلعدم الوجو لهاملا دمحو ا هنعىون ىدزالا
 اهدمدو هزم نتن ناب طْتنملا ايلا نوكمو ميلا تو ةلمجلازيسلا مغ

 بف

 ١ راوشونادهصانيسم ةدلب هومر يمس ىلا ةيمسلا هذم ملا اهرخا ىو راولا

 نوصلم ىن) اذهل باش الات نويهتملاو نانهصا دذحرتل ىمو قرطلائ
 دمل كيوب هلع ىور مها تملا دعا ىريمسل اري حزب دمع نيرغلملا

 ايرلعدنمس دوف قو دنيقرمس الب نت ىسن اننا !ندعلانب دمصازب
 سرب 5 ىلا توك نبدمحلنب ومنو اى هلم يسر او
 ابلطو اهبرحز اك ىربم سا دريم دمع نرخ ظملاروصنم ىلا نع
 800هنس تاما ىلا عاما ةباتكاا مهب ن مى تس دحما

 محلى دمحمو نب حلا ىلع ىلإ ىنرمحورد ١ دعو ) و

 4و8 دابعلاو دبل اهبت كا عوسو ضان بي 0 دمعل

 ظ



 دنا ساكو ةعاحدنس مس عوقشو قرطملا دبحنب ره ىو قسما

 قتال دوم نب دهب ديحل نب دعوي ديحل نم رحت محو. ِ مم اعيزا هسدع

 ني رهل نيرشم صوبملاب عمس املاع لكم اههتف ناكودادضب نكس قمنا نان مس نم
 دار انمعنب ىلع نسسحلااباو ىبرحلارهعنب ىلع نسحلا اباد ادم ىجرملا لدلحلا

 0 دهم زكي! هرم حمس يرو ةداسح نب دس ن مهاديبصمشلااباو قط
 ايس نص اًناملاع هذ ناكو هنع نبك يرانا هركذ ظفاحلا بلل ان
 هراود ىف هل ناكو ىرعشس الا يهزم ذومالا ىف دق عمو بهزملا ىف لرعرم لولا نسح

 ادتاخو م ؛١ هنس ىف هتدالو تن اكو نوماكتت و ءامهعلا ةرضحراظن سلجم

 هنلادبعنسحلا و١ ى يمي دنس نم للوالا عيب سرعت فام اضتلا لعوهو
 نانمس م 1١نف ناائطا هسا بع سسل ىل نب هددل ) دبع نب دهم نب

 ناسا عمم تدي ه دم نول اسفي ايا نيس دحملا نات

 نيوكابا ةنوكابو كم ارلا ادي رش ىرلاو ربوع
 000 تيملاراتد ايو ةيعر نب ارصمد ىعتلا ىلع نب ضد ه سميلادو
 ىف ا ظفاحلام حالا هدأ دعو ) هع ىورم ن اعز مانهو

 نمو رصس دع نانمس ولو نا دم ىرععولا و داش ىلع
 0 مل نيسلاوسكب نايم نمسا ةسانيلنو كندتشاب

 45 عيت ىو 2 ءارو ناس امل نم هديل رمسجلاو ن 5 نسا

 رح برعلا نصانهو ناعش ونام ينك تا نءلضش

 . نادم و رفا عج نب ىابعلل ايل عاشملا ىعارخلا ىلع ن لدعد ناكد

 زذضاو ةمئرعلا هده نم ان ب كلارك هن تعنالا

 دمحل هلع ىور ةسراؤبو كدرش نع ىورب ىناض مسا هاربا نب
 نادعنسمجلا ولارجسعنم ةعاريجالإ حاتملانم ى كسي و ىملا راد نب

 هت اكد ناريس نكس مالا دا ايما نمحلا درع
 نصعىلا نم سن دهم ا عمو نس الا لبيس ىل !ىلع ارانب
 ايمهوب ل عو قرتلا هند ١ درع ىلا ى ى طنشلا نب علا دعوي ديس
 محاد افصل اواو نابمباب) فصلا نب دمت )يعم هن عانم سود
 د !ناكشو دب هربقو 406 دس نابعشس ىف تام ضركلاب ةموصلا ىلع نإ
 هتف وعار ديسررلاىل نايم نسم او دج ل 3 نامهصأع

 وروما نييسسحما 0 كروم دلا طله ىلإ امالاىلع

 هنسىو ىو سيلا ءاروامو ناس ١و ةءاحدنعؤت دحؤطلب 2

 دامس نإ دريت نإ دع دا هرم ترمدو درا مسجو عيدا
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 ظ 91غ موزومم ننيسحلاباترفحجلا نالها هالو |ىكجدملات امواهدنعزم تور كاًايس
 . كمؤانو اغلا هيض ىيركلا بنجولا اسلاحرما ولا فلاب ناكورلكت هيسركطعرملا نيدو
 |  ههالوسر تارؤيسحلاو) هل لاقف دسار عفرو لاو اطقينس اىتحةعاسم الهلا نعزيسحلاول
 ١ عوفي ن١ اذوغيماللا نع تكس كل ذل نسحلاو الانف مت لاق كمون رؤس هيلع سالم
 دكاطعإد لان نسح لف كيس امنوعمسز ١ ل اةلالحلا دهن الاول انو ادن تنك اعوطقمد
 مشول) لاق اذكع مد دنس زهجلاى ذا ةدقفلاى ذو افر تاكوؤبملا كيطس ناؤسف مسالا هدا
 لففحدلانه 1ز لف نيسابعلا 1 ناس نفدو هدهفاىدنم ئضلاي ىونمناَوسل١نسحلاوالاق طئايكلا

 ركٍعمسلا هدعب تدبزكي ملسنانلا ناليتو برحبإبب نفدو 4! ؛هنس بحري ممعىداشلؤ ©
 ولو عضلانم نيزلارلو ممسلاو ةلمولا نما صلف ى امي يكيس)اضو ميلا يو لعمان يسلا
 نم ىوبطلا عمسلارس الاذن ديس نب بإزحل مجر ىب١ اديلإ يسمو ويهتملاو ةيبطز نط ا
 ارم الارك ذو نادعمنب داو كوعكم هنعىور ىراضنالا بول) ىن) نع ىو نسبانلا
 مدواوهللاةرفاضبإ هةحّرشما ماو ءامملا بسلا قف يملا يحول ادهؤ لامالا بنك الود
 '  ديسازاىراؤلالاقو طخ اهرسكلا نمو .اطلا وفن ىريطلادسانب ب زحل دهساو ىيمسلا
 دسان باز قاحوواؤالاةرصبورماسلا ها دنعىور بوبلاباممس اما هيضلاقبن
 هل بو رلاوبا هنعىور ىامماالاّيو صادشار نباو دسار ب١ لاقي مس امر
 سسك مها هضاب وسمو لحرس دنع ىور صعب ههداربعزعىورب ىلاس مس !ةععسو

 ا سه نيو ريت الدهس نيدد من كلامنب ممل وهو عملو نيسلاٍقفب عما لانو نيسلا
 ةنيطزم طي الوا ةّيركذ ىذلاى الوكام ن١ هلك ادنهركذ سمس ديعنبم سحب ةيوعم
 كرب ممسلاو رمق نب دهحو الكأس نا هركذ اك ىوبطلاوهو دعم باكل ايف ناككلدكو طلغ

 نيبال انمسلأ ناهضدالا نمط هنماركو ىدضاولا هنعىوز قئاريمزلاو نع ه
 نانم اهلل اقد ولا ناوخو ناغمادلا نيب ىسوت دالي نمددلب نؤلإو ميلا و ةلمملا
 معاج ديم جوش والا اماواش ىرف نم هيمرف نانمسو (دادهص ا! ىلا وجون ىئاموداممتملا
 اندرعكو ىلا يطلا د رلولاىلإنعىوروب قانمسا دعو ريلحلا مم ءالبعلاو نيذ دحلان
 كس انمسلا نب هموت ىلعزي د هج فعحول) ى ىلا سسصسسلا سومو نا يعدنع ون ماكح
 دحاءاعمس نيتدجحلادالو نم نيدحلانماًزكم نعش ناك دارج دل ىو اهم دلما
 ةشسم تعم# امجرعو ظفادحلا بيطظلا ب اذ نب ىلعنب دج كياباو ئسبرصملا درع اوه
 هسا ىنانمسانب دم ىلع زي ,يحم نيىلع يفلاول! وا مم م دنس فوفو دادجس
 دارب ليس انش هزم تعم ىداضالا اق ارنولا ديعزب ه١ بهن سحلاباعمس
 لفها ) انما انمسرل هل لاقي بكر شاه ان ىو نمد رق نم انانمساماو
 هبنأ ديعذيحا ىلإ نع ٌَندِحَدَست ىدرلاع ردح نامل اىوشدلا وس ١ دياز دي

 ميهاوبإ ريحا كي ىلإو ل! مازلا دا دبع ندهل كي ىلا ظفاححلاقاحرخبا ىدعو



 كل : 00 0 3 د 001
 در ىر دحلادوس ىلأو ىو نب لمس الان اهمن وتطول ممدمسالا طيماومس رواجا وسالاو و ورحلة رقم نثدو م

 زافكىور هيلز نيف اياوو) نيكو ر كلامؤ ناعم را يجو ن دهر مصار ادجوهدمتو يش اوان وهم

 لا او تلاع 00 قمتم نتكىر ا ان ناعميو اق

 سل 43 0 ا 0م صا

 نطير ثول مها دعو ىددو هذا د ذحلاديعسو انعم شملو ازعاىوربىرسنمالادسعدمح افاق
 أعمال عماءمسازتطسلازم نم ةماجو الراو عشنا نرلؤورهدنعدمر موزع
 يسودها دعو دونا )صم اني ىسومو ىرقلان ملا دمع ىلا نش ى راياعمس فررعملا ىز/ سلاما وي ؤصمسا

 رش سارادفأو نانو عضد ور طوط صمت نيماهنباهنع نورك يودالخيواىهلا

 - ةياتساا ١ ىرشزا مس سنا رملانممرارب عزب سمسأو نابانونهادص كود ناس

 ورا كسلا لدملا ارتب ن ؤىمسا ىلعوباو ىروتس دلا دو ندهن دحو الانامل

 300 ةشباعؤ ميدارسو يملا ومع نيروخوعم نع نأ نيصاب ند يسع هازن نايس

 صقلا ئرهش )مسا لتواو بدوملاروبهتيو نوراهز « مسلا متو اود اذصلادسدادعزب رص ئرهتساد قول

 ازؤسماو مهو قورمفادمز نرساجلاوىرسلاتالادصز ضر تالا ريعساءاعمس ناعم ب
 هيعمل ىدع مسار صرهإو ا دزع ندجوتسولارل اهو ناسضعول ا نعووناعمس ىف رصلا مهأر واو

 0 كي نوعمسولا ةيسنلا هاه لا اهدمب نول اهزحلؤو مللت نوكسو امل زلال يرعمسلا
 دان مام نوم ناب ورعلا وعما ظعاولاو سمان ع لمس ندم رهن سوا دعما
 8 ريو ناك دار لها نم ىهو كلن وئلاازهز رعو ن ىه+ لص لدا كاما هدحناطم
 ةطاول اوعمجو نو رمال انما نرد للا ناسلو َن اراّسإل 0 مدد

 كمارعمو مسلاكب انلارصحو هنسايبرموا الحب مرتع ما ح « دان انلاو دادب ترهل عمس هي

 ع يري وس نديعزبدصاو ناسيا ادوادلان هسادبعمدادغب تيدجحلا ومحب لضم ايار دادناوتكو

 ن ناملس ريل سسدي و ناْسلاْزسحلا نسر ىرطلل سلا رعت ىلا فعجاورهتد ىرودلار لحود خو
 مشلإلاو دةشرمتر نس اريمو! هّنعىور مهرعو قسما دفود حولا دهشنرهخو ىدذكازإ)
 جرو ىرهاطلا كمون وياهلا ىسوم فا نوطعو١يماتلاو نادل هز ةزجوىترالا ىلع نزلا دع
 م نيسللو ١ًركبلإا» جلال لجلااننرل اق دنع ندم ذ١انخ وس ضج ناكل قو بيلخلل كيوب! هيون
 ن هريطحلا ل شل الفلق ملسامو انيلع ناو ضيطمر]ب هس وشل دس لع ىصوعو نوعمس
 انيكوفدلاد مائل تيار_الوقد نوعمب نب ناكوو اْرلا نم ّوفلا دع ديرل سا كيابابرلاق

 7 ناصإلا ماندو ةناضا و ضحكيلاةساغلارهتزب سوو فل و قحر ةنذايد باهتسأت
 نين سحلب السليم يف ناكو اموعب ىلع تمرعو توعصات امهسلا نكن يؤخو ىل سيوفر يتلا
 ديس اول رحبوا ل حلا وس إذ ىرمش هاو سلا ضحل تاق نوعمن
 هدئا ناو سو د اونبالو نيل مب الإ ريفا اداب نيسحلاوب١ اوان نارضالا تدراال فسلمت ترض



 0 10 هنكادنم تمههوهاوسرتاجو ينال وها دهر شناباو ىرشضلا شاول ةدهرازهلاب
 الا ثراحالا اوراشسالاو ىلامالاوو ايس نيد زاد انو تار نيرا ماجاب ءزنصلا نكاد

 يد مهادصز ىابايإو ئيدمازسحلاولا داو رب جارسا وسل اأو 500 ركذ وى لاو هلع هتاوربىدحل

 هرهزجو هقيزدلعن اشال تناك ةعددرل سووملل هطتؤخ دره ءايبهملا فاو قرن رو دارغلاو دازحالا زم
 ذاكرا ممسلا سمنان رمان رصتمو ون اهدلؤ اناديصايإذاو هيض الصو ا جر لاهدساو مادنس تالا دا
 دؤلس هب داماس 0 اقول اسللابرعسلاؤ ةطسابدد ل نناكو دف رو دال داعي طاذ باش

 راو رعش ومصمم دنعوا رواخ لاه هاو هيفرماوةيضاروو متادسؤ ىلا ناشناوم سواحل

 مو ىذا تسرخماللإ ع عم هس نمر كن هيا بسلاح انزل ليلو نيس ددلاو دعا
 اينما الا عدلان اماما ن اكؤاعمار وهم اندم مشل |! س زم ودعتو هللا دزع يلدغ ادنع

 كسرئاو لع شار رساّسان ناروقو اسمح اكو ةراكش انمورحاناصف .لعشلوساشاعولا ولما

 قالا دبع راكم اكريعاداو ىدلاو ماخلو رمي مهندسا ا.يوفمز اكأوف هدعب هئلخو معاشر سا اه
 ميا لجل تيغر فال سدح ضار اكو روإ ضل ! دنس انجيخو ىلا هرفناباو بيدالا
 هحورتي مدون مثالا فحمد تخلو نايا لا مولا لورد رام عمي شلال نس
 مو ةنمرواجبإلا توي مدام درو فلنا بتؤشا سولبإلادعم تعدو نريظن ىلإ سف
 ليك هدي دنس لاوس نم ايوسلاو تلاتلاويأو دا دنس قر دالو تن : اكو كلدنمت هرارلو ناهصارلا هن

 ريان ىردلا هوك ةنينعة لس ئدلهرحساهماو ابهضاولاندقعو دالغمانإو هنسنوملا

 ّتاياكحو تردامل دلع نإئدارشملاىالوابلازسمملا ندهتبل او! نع ةزامال اى دلاو اهيا صحا يلا
 كارلو مهن لاهتدس أنيس نماون دح زلال هذربف ك3 دنس زم بحرف ادمدالو تنأكو هنها ين اجلب
 نتا ناهمس دس بالا دس قاسم الإتيان اووف اعملي فلا يعس ن 3 محلا نط صمسازإ ناعم رهن ىلا

 اكرازفاكنلاؤبممو يسوفارملاودجت عدرا « ما مورداونبحلص ن نوبل ارفف مناك نسل هانم

 هساسلا رداء صختو ترحوسر رال ادعس ىاذاق اهرغو قدرا مام معو رابالا لع نقموبت !
 دنس ةذالاوداؤسام#:نامانباحا زمول عاصر دو ىضتسل اطناخلاديعس فلان ندوه ضوتدح

 "داوم ددالسو ةيققو ماجي رزبسس دوعن مسدس نام نير فن ولعل و

 ا نازمهتضالضاف ناكؤ اهم اب ىره عون دنيز راتؤ وسر دالادعسو اوفذاركصو |عمسلا
 نياعزبضدن ايف نو مهندرشملانغعمي مهل اليا فلا هال | يعم ملا وسح

 ' 2 داعم ند دهر وسو او (هادسس دعيج ودنم ين ذعل خالو همر و دنقر مس نا ماهر فر ودع
 نزاع نيرعمل زم اروشمو ل اواضاحلادس دمع هكذر وان ]ها موأعممسلا

 او اقياذو نيم القتال دنع تكتمل الع لد ةنسلا رامز امالارعازركمد الا
 راها ملاين عمداياعونساراس د نر هرعؤلراىلانهكسو اميماقإوذا اهلا جرخ

 كيرا !ةأيلدس عم سرا ني ناملسنديغدهلابإو نادال يسملانديتيساعابإو يرسخ بديع
 ميال ير سعلاو سداسلا'سال مواده تف ولا إؤ دنس نيمدرا ديسع ديوي ىو اة



 داي

 ميسر يعلى ازداخنرعفضاو دااض عاطزيو ديلان زم نمار ذالو دوو رطلاوبعو
 نام ثدحلإو فنا هلا تنمو ديضم مو ثرعلك لولد سرحلاو سلاجلا لاو دسلاطزيطكد نت اىذلا
 قتلا كلقؤننسلعوغدوعو عطل تنل لوعإو ننصو !يومردتلالعدرلاوراامتالاو ةنسلالها
 .راطدالاو نادالإؤ راسلنا اا سوالاو دفا سلا زم بيز: طع)يشموعو ناهول نالثلا
 كرا جنن الا اه ن اكو ادعم ارارسالا نع باجلو ىنوردل ادمن ىلا دن درورمتلامال
 تاولوتوزعإلاؤ دل ىرحمو مهلا لمر ناحل رهط ا.و كلذؤخلو دماج موال بعمل«(
 ى دولكو صو وكلا دلل ممسدماوذلاو كلارك ظعو سلات اكودراتفلامرضدو كلم ني
 اركانيسلاز لعدم ايو داماورج عمرك عاتي ذمالةوملاوطإزكو ةياوولا دنع
 ال ضدقوراجلاو ناجع قالا ناسا ءلجو متطاو!اب نورعلوارتارمغادبعندجتباو
 ديجلاصوتن عنو اونا زمعا سكر ترداحل ةرنعإ عدل عض دإ وعدا هوهسمزا سك ئلالا

 دولا طىورو اكتب هاو ىرمورملا مها! ةلرهعؤ رهو مهرا نيساواو ىستسن العزب ريخزرمتوتدحولإ
 كول ندغماطواو هارغواولا طنب هندزجلل مشلاوإوورم اسال نسون ربع نجر ضو دنع
 لومواو سيطبق نعال ماك ناسحردلاواو دون سيب ىدرحجلاراش ندين دلمون حا
 هنو ذو دالو تاكوارعد نضل دود تكفا ادادهماب هدا ام نيت دصؤ دل نبع

 نسى ريرورر جرب قدم نازوكوصتاهزف دو 4 دنسيلوالا عبير نيرسعل اولا اهلل ووو

 يسد بو رتومضعاتام تذبو عبار لاو دهلمسشلاواو نئسحلارججوإ!و ىدلإو دهجركب ىل) ةسض>الوالا
 قف هدو ناكو يسن! سارع ناعيا بعز دهن رومنس: دهيم )امال ودل واماف
 هامل دال لقول عدو ديطعهقفت وم ضاوي نادهش» مالا ربو داهالارهؤرولع
 د دره قر دال هسا متاع ونص ةدعو عسر ابار لسعد مال عسا دوز نانو
 "قسيحل امس ناديص|ىلا طدرءىزا جاو ىاملاىلاماسإ ل زيدسرالإ واجدد دحوربىلاعتهساراّسا
 علا فر مناط نيدو سلع يرو راو لاو نضل الصحو ةيلاعلادناسالاو ولا
 2 طل باروإينيو ىرعاطلا,عساياورافصاان ارانب داداورم مس لضولاهقسرل
 و قدر دوعا ولها بابا اوادهصإدوؤا ناز زهادبعب ده ؤيدملا شابا كو لاجل نال
 فذ دحوو كلور طخ را وراهم عيال حليل ةدتطل هر ادهن عاج ظفاحلا
 ةلاودضْنف دو ناهض رشع دس صوم نال عمل هود فوتو 4 «دنسىلوالاو داجتؤ دال ناو
 ىالاعو باشلاب متع سافواباشلا نين ب دش هركذاذاىرظما لع دهتولاو! انت ناكو
 طقس شالا يمان يقلاو هدا عيوادعاز اماما ناك اعمل ظنا نازسلاه
 يلد ومجم# ودها متر ىدلا وولي ناكو هدلاو طفت الرمل عمل ابا الا هرادزع ملم ةنلحازع

 دصمأبإو ماياوورمي مهمرواسنىلا دعما رو موسلازبءاهزتئرلاو هداذأو دس هدعدلوزاؤطو

 ينو بدال نا مرلادعزيراكماكدهتابإو ىرهأزل ادم دهر .ىمسإّتلا باو ىرعاظلاد هت مهاد
 2و ىرلابلانيسحلاز دهجوضاول ياو يبرم ره رههز عز سخلابارو| ينو نار عملا سمع انرطمل
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 . فمما «مدنس نامي رفع انداو ىدنمسانسحلاولا ىو ندحوا داهيوالودعاز مدع 0
 ةئوندحبدنجي ةرمسدلو نيوهواىر مشا قمحُر ناورد هس اورزه »الاهل و ملا هدو ر]مملازيسلا

 وامل انرهدنع ىو رمضان دوادو ىلعؤرلتعو متاجوبب لومزسحلاو از مذارعو بيصير مهاوا
 !ييفجولادنعىود ديا نعش صانعي ةرهدلو نيورمد ونس انتوا جور تشل اميس ماد

 ا ناهز دح؟ ممن نمالاديعدلو نيىرعسلاو رمتدرمجورمتوإو ةْسو)ن نافع
 كسار نم اديعدل و نمى رملة ادملارههزي لع نسل ىلا نسور ازاى حاديعنبو كن ره

 يوما امرشو ىاسشلا ميلا نردملو مشاء اساوانإ نولادنعىور ةَرييكلا نساِهلاحلص 0

 ٠ دول صلاوطساو در كسك ءازمدطبرهمىلا همم اهرئهوارلا اهزذإؤو سيشمل عادي دشن دلعملا

 ,لا قود عرق يعاب لمدد ذوراهز دمر عمسىرمسا نور اهزو مهل ندعي سادبعول! دشن ! هداه

 ن ياشلإو ممالاو دافسلاو 22مل قا. رانالا مساق دنع كور 50 اَسا

 نلظيلولاو إو بالا مهاربانيناىهسانيدوعدنعىور السم انسحلازن نسحل ان عىورب رمل اريعزب هسادع
 ازين ركل هملايا كواطسمملا باولاربع نير تعور ىريب الجرد هلو 0

 0مراطسمللا ةشلا» دزه واول اطواق نموا اهااهذلوو هلمجلا اطار دتكأس ةموو

 ذالخلوزالولو طمس ادد بول! نبذ تهاد سول! ايس ةدبلا اطسم سا نعد ىوالا صمد سعر نم
 نيل زيلا نب ملانوكيسوسمملا اةناؤلنو جارادنس بجر نم تلم نرشلاثهلذلإ :لامواؤوتهلضاقذاك ©

 يصدح مل تلو! ةسشلا هز عسر ارضا ماقول
 كو ىزافاوشلا نرتب نسل ءاهب ثدحو م(ةهنستيرللادلاطذادهجعدت عب عازب فل مسمملا

 ملازما اعمل دن ةؤادهرا حلفا لاي ودرم نيمو: دمل كيو هنعىؤدا حسم دح 0

 سل نامهاملو ديلا بتنا ربازجا موعد نامممولا ةبسلاهرزهنولا هز و ولما محلا

 | سبسمو اماما اوماقل هاذ ننلس تدحزملوان كلذ ركزي قس تمد ازكه من نمنطسوم

 هائللاو ديبرع اعلا قتسالضاذاماما ناك ناعم اهدار عرفو عيرلا نر ل ضنا نبر اسجل ريع زي عج

 ينال اضاف ااماناكو قاعمس ا رابلدبع نهم طم وسلاوادرلوو هنعمل تناهتلاا هن تنسو

اكو دالوالا قزرو ايمريز واماصو اكلم نع طخ نامركيلا 21 ذل ١
 3و خوش نم هدلاو عم عمون 

 ياو مسلاو ادخله ريجردا امه اذا بعنمل فحل يهتز ماو امال نسون
 كونا هزم تكراملاتو ديلا ابانكتبتكف دهم نعلم او دلال بهم فلاير ترم

 امهدادص ال وساؤاو راصو مل هان اقنيدرَفلا هرمْرعَتاَن )يل ومال او هسا دج كدلاو هيلع

 هنارفنور بلت لطو دنعويو ددلاهذفنو مترا طع درلا نازحي سم طعدم و اءاقكى نسور يلا اها

 «ةفازاودلعمودّفاوم دولتي هدم هدنوا نديم لا دلاؤ | عمالعز لاراب

 فا جووي منك منيطاد) نعوم ناو أر نارا يباب فورم راغصلارساربعز سوم نبدي 1

 ةعاسلاملا دالوال الو ١ نينا هجو ةسردملا نمددلاو ىلا ناكاممللا نهر هدهأوَتامامو نارك

 هاا رعرللاهمارايجادعز يعزي روضس طم !اةدجو الج هل دالولا هلو نام



 0 تدون يعم وجل دو هنعب كاوا املك لكتو رفا كل ةرم ل املاقفىممسلا ناسحنيريشزع
 هيرمان انبمهن اك دلو يملا كذاب هللا ءوساجر ب :اكشاقفوممادللا اه ىربراوقلا

 ةفقومسلا ناصنرصْؤطت رادلا لاهو اهاذك 3 دوو كم هنا ا كلو م سابال اجا ذهلاهن

 يمس ائرصفافاو ندر وعود او بصل ناكوسامو 1 ةلسرالاو دادغ تامر ىنعنملانعن دمع

 ف مو هلك نإ دهس دنع ىدبصلانوراه لا اق دهاجلانبدوادبو ىدكسن اور دوطلا دبع ىور ىراطز

 0 كورال فورا يهلا شل اهراس لوما. اهل اعملوو عملا اودلعل زي سلام ممل ىلا
 ى 17 بكوتو اهدلو فرعين و ناس ناو هم بكت نام لك جالا: طيره

 دئانلاق بلكزيدف نب هديفر نب تالا دبز نوةرذعن «ب فوتو وكلا ماخذ وعون سلاما

 ن م حاوهو ملا مماولا ةيشلا هيهات ةلمملا اهلسكو مملانوكسو كعمل نيا ودول
 دواس عاري يكل اص ا ا” نبلا مس »هوب دنا هع ميلا اوهو دلابسنتملا

 اطاهفاك دنقلا نيدو لم أسف 50 دع تيددلرملارجانم هرم داو هولا دوس مزال ناكو

 هلرشاا ملم نمو رعشلا] نم امااطتادنعتدكو ميك :اعّس ا ظفينزاكو كل دو ملاببو أنعم مهساو

 هورظن 0 داي فا غرب داخلك مهاشعؤما تضدشدلا اردح ئباكدنفؤعأو باواحاريجر يلا اهن ساو

 ري مانا نم ماءاهر رخو هاؤطم ىوبسلا اوفس عرفا ساو دم مهصعبل الما قدمو ديزل نع

 0 سافانا انقو ةديشملا علامك دلما انين ناك ورمسلا ناك طنز مدهو

 نب انيس اهريطر يهشملاو .كولملاو مرسم اكال) لعن ىلا انيس ونجل نم عفو هور مسن |رلا ةيسشل ادني
 ِي ماس طز دع عمدزو قرودإ ا! هانمدابر نطو دمفرعلاى دمه ادأبز نيولع ندم هددادع

 3 ,واسنب لعوب دوظللاو ىرون أسد نكض رولا لم مسالا تم هلع نيئداضلا زملاهغذ نق ناكر

 يازشفل يا اعلام ناكريمولاو .ذو دعا لع نمديتتو أو ىلعو ! هاني! راصرو نيتدحلاو محلا

 تزبزررهلو ىرورلامهارارجل دنا نيادماد عمناكو نيمحلسللاو داهرلا نع نيمغارنازيروتسملا
 ةافانعو 1 ري رتو ن ريو ناددسمو ردو وبس يديد اربع عمسم ساجر نيطلا دارا ناكو داير ضن

 نيالا ب امجرالاعو هدو م, دنس هريلا ىذ نمسا هلل انهن صعق ينل اكو طفاحلا س ادشو)

 هلع مشلول او ددداممررولهدزع ةرتلاربار وعن قدو مرسلا ةرؤم  لصماؤ دصمولإ هنادي زهد
 ا ا ا.حوتس ناور هلام فوق لاو طفاخلا سانا! مكشوادن ور ة ميدل ممازم تدعو دياوقلا لإ

 هما ىدوسارس وديع دز زا زرتل دز تو كابل مراكملاو او م هناي
 مي قدمئر نرمل كا باو ضن ل ادمراوح ريكي مهاد عرج عمد هل صلو للا نع روتسس ملص

 ةارالاكو هنم تعم زيود لوول نما سا هعمسا دركي مهتو ىرتسناو رهط وعوتلااياو ىرتما نارولا
 ده سألوا برح اسد + 44 6ةلس نمأر وناعروي د وتو ربإ مدرإو نسر و واو نسناس

 دناو هريوا ولا سادسا نم اور ودهضو ين دايز نب دتولا متزنباائ دمع ادانرم نب لعو هسارسع
 تاحورمم نسال هو اللمس دعو[ تادنم عما اواكمسو قرشا ممتاشيامشاوإ

 70 المتن اكورووا سس هاطْ هسادبع عمدرو قرودلا له نمدابز نى مدح اكو هرم



 ةبالزع دور مخراو عيوهنع مرح هيزدو رع ماسه ع ىدربة مبلل هانم علال نيديمسرالد
 ظ نايس سوبر هيلعرابحألا انبسناز هذ اكةورع نب ماسح نع ةصادجو تاعونهرلا ثداحإلا تاّمْنلا

 | 1 ا ااا ل074

 ش اوزاةباناوزمدنس نو معز املزشل نيد اكناداإل عومي !زرلاجل عوير لإ نجرطعاد

 ظ 0 نزلا ن امها ردسوب ل/ذر هنجونس يم طذافلوشسن لا دهخن لمحم نيزعلا دبع رهو عك از
 .٠ لطيران وجار دادخب فلو اطار كب نفل راب نسلم يابا سيلا ى) باحتمس

 | روزي زبد هاا سنجل شن هن انلثو نب اك هنس نوب هاوس بلح ةماسل
 نص جازحجوحاطلا هدا عوج هلي يلا ل هارم هدس:داكنيلت مم هب تيار رمزا كيد املاولا

 |. ةايصابهمنح ديرك نعشرح خيا راو وب هسا تانشنجي رضا لش تل لذ

 ْ الارامل رين وعن وعرفوا هن عري نان عمنا صاب اطل يذارلا نايلادعسعإ انا ذو
 ١ يما مدزلاب_ ارنا هرعجمييناطماسدال شرع سل مانا هنفزللو
 ١ ير نسل لمار املابارىل اهبل ضد نبل نيرضنزف رار عاب كر عسى هنل هده
 ٠ ما نمر ملابسها نزع ب نيش داطن ىديسولإ هنو ياابو م كس رمي تاهر تردأت

 ْ ع حارا باساب داوود يئازيسأ نيس عوف لبل اككر هيلع
 | يمال سزع بورتال و ثلا مييلاوبإ» ايزل نيد عرسالةنسابج هتك ةتكمذ يقله نع تنتكو

 لص انعم جو ميل ىرعب دمر وة سيم رج رهن دعي رم اهنهيإ نار مئاهدلد
 ل 6نجوم سول بلدان يتسم ياو وجم

 لل كما ار يوكل نانا وكل برقان شيك تيب هاتي ه
00 

 00 ماهل نب توزن لبزءئا 0

 رالي بلص ربل انا نمو ل نيا ناحل ف هجئابعا دن
 .واهل سوي نيرال> هنبا, نوذارا نع يود نابض ١برط.غإ) سحس ندا نماكير قمل وهاب علا رقز نا جر تسمم»

 لاين امتد كارا مل طعزااجسد اكبجر زو تتابع هلام جوساكوار ىيرلا

 ظ |. كوسا طوب نوم وعسل سب داس زميل

 قوي ز موكل هر هنع شراح ال هابتإر قمماعسوب سرياني للا خويا واهنإر ساج هماررع
 | ورشا نبويلو تكا دلت تموين عيكس ناحل نإ ةرليرح تكلا نين بانك

 ا طا همن ماا بسب وعلا ضان ان دعنسددة وج انك

 ظ وزال والت كين نب داج هيل نع كرري مبلل سني دحيم بزمان ةعرإل تعمل كرف
 | واللا يرججيار وون ةهنس تام زهدي قانا مول نوعا هنا هبلزع هتاورزج»

 اناظر دنع يددهنصننينسر لاثنين يو ليلا لاه بدابعورنب نمثهر نونجالا بيرتس

 | ملجم اعلا دوادرا) ن ىوحلار كرما بهار رجل رك ىدانلا يلون طعن نفت ةديان رجم



 نجر لاب دليلي يؤول ملكا نيداثع جويس نابل باب
 كارم يرتب نيل يرجل ني نلوإو م درس ةنس لام قم هنن ناك يردها مهلا هنعييرد

 فلام تيرس مظل يقبل عماجذو ىضملا عماجت هقلحدل توداي نيؤمل نمظتعإولا
 ' زا ل الاوز زينا مان بطي جلب هيرجعا ثيرح
 15غ هتيدد تروم نال كتم ود اسال طم مرح كامسلانب يره! نع انجل بان هنعمتبك
 00دالدطم نورا ايادي كرربم كان سا سيزصارعر نرعلبل كري لامن كرد دايإ
 اول كنس هوذؤ تاركا لج ةزجرصل بعيزا هل جراصء لل قرش لمللا عيب

 كمل رينا نسا ةبهيلاو هيا نالت ةس هطلت سخلاو هن

 نحال ل ببع نيزهحت نب ليتم ليس | بسعر صتابا م امالاعس جرجر نيزها نم تاييللايؤدنس

 عبرع سوار يامن نيد العو تعلي هنم ققنر دحر نوما هذرعبزب نسف زيه هتيم

 كاطع ب بسيطا مست | للم نايةزببع رحاب اعنا ن كتالي لها سكين
 بابو عون : قرن دادخمب هنم تحمس وربع ير ايلالر حلالا نإ نب نهرب له سناب ؛اروالا
 نخل اقم ماللاعرطخد تلال هرج ةددشملا ملارالمل | نيا ذي عيدا

 كلامج مراحب تا مسن ةيسمنيسشدل نا

 ةبيشترب نايهأنب عن مهجن ةعبر ساب اجانب شبع شيلا اتم

 زنا جيلا > مدا ربع الو تناره ميبسبنلا يل نيسع كاع جرب ان ةعيباب
 4 ةينرغا عير يبا ش هدد ةسناىإ نبدي نعيرر ناعع نيداععجرموامملا ةعرنب

 اما باله رالح مجرلاينعدإ نع هتبادرزكك ةلس هيلو كارل ة لس نبيله وهو 7

 قس ا 2 ننعكدربلا مهب رمى ارح ايلا لكسب مراحنإ ثايعن ويس

 0 نعديباددد هيك وضم نإ ناين هسب نب سنا يما نإ وعول امسنب مجاراو نس

 هلم: «زلازجالوو نم أد اخى عش ا كرذ نأ دووم رولا ارهإرد حيعسمن ىلا وزو نهيق
 0 اهزلذر الي شو تفل ممل نيس اند نانا جوعسسم ند عشاجموع يداملا نامل قود هلع
 ثرعلا بحاصاصياتايزلاهللآنمو عدامسادسا نبع نب تإكد الصوإاو لا ميلا 0
 اميأنرلاو دج وهنا ةفوككإل وسل بلكي ناك نرد وهاس نيا مطران ةجيدج درج رع
 ثيل ورنخال نعود صاخو إني ردسو يره يبا نع يور نيجانلا تاشنم ناكل بنض
 ادور ظن ىنابحن ,احيبالد هيمو يدؤلار كلا هنع يرد لا نوديعس هيوم هدد
 دوس نهارك ةدلجردأبع ةعا شما, خا ماد درع اه هنع يود اصياهببا نع يور اصاب
 بيرس سالو نبا شالا هنت اع ةنرا لوا حنع ديمه انعنالا
 يبا ارسهشو او هسا هنع يرد زعزعيدرب مشن املا وتراها هنعيدد
 بادو سوس .اطعنع يري ناملاساهس نيدشمو راسنا هتعودداابإ
 : لوو تحلاعبرلاوار ازال بخلع هع إن ب تاع دنع هود نال هيو تراس
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 تاعدزالا نيرذ نبك هلاد نمور هيطسلل ةيشللا زوو مدابعد ةصيلا ها اجرمن اجو توبرمملإو

 "مليت هلو نيل ةتاقم مايد تتم ةماعلا ةباسدان نه
 1 لوم ن ناهلس هنعايدد يدنيلا اياب هدنا مع نب دارج مميهسل ا يىغلاو ىلا عنب يرط حكى

 ٠ الكمر نزهه عر مزجز طازه باكو نان ل عباال
 | ليز نايس دل كلغأ» هيعدعلاو بولا نم نمل 00 سم الج هع ىلإ ناكحي تمريرها تى ىلككا نإ لاذ
 ل دم را نع 5 عج ف اا
 كو خنساء رجلان هدالو ناقكابب فو عاب سم نال احل اهم ك«زنللح هنننلا نه زهد
 هليل نيش اله ىوش تلال كيلا ةيرملو هع نإ لاهل د ماحيلإ عيد نإ نع يدان لايجب
 | دارا كبل نمد عرس كاره د سئ بطجر اوسلو ةنكىداسم

 قسم هدر نال ل جسم عقد اثكم نانملا طيبا لاذ بيصم بال موب مايايميذ
 | هفملا سلا نمت هلل نوحنااعزطؤو مللدةطملا يساري ىىامسل ا ىللإو نحسن باج نازه ح

 لنمو ايصال رم هل سبر اجه ةعأ حن نيلي نحسن ماوه
 قار كرب هنهورد لد ملا طابع هو نكد بنما مخي نع ثوح يدا كيكة جركل
 د نيرو الهم ناجنبهماعأمنب نسل هر نيك نسما نإ نر هيسملل باو يسحب له عبدجو

 تهب بو نيكد ب قنغلل مهيد نعش دح يول. نكي مو ةذ يكرم )عا هدام ازهيز عل ديد امها
 .انطهنسجبالا يراجذ ود معدن لل عبركوار وص لعبد تو اتللكو) هنعيردناطملا
 .اخكو ةسلا رولا تلامارمبانلا|هؤرادبدخنرلملا سلا ضاهر
 ليف ريف رب قالا .هرإ ينعاد لكك« مجد ديمو هنع يرد يداها وجل نع كدي قام
 دول لكملا عيبال ةينهلا ره ماري دفتر هل اجسام ١ كاملين ماطو عائل هنعيوب ه

 لطعرع كيب نمله نم نزام ينم كا ىلارار نيديعس أونا ذير نمت! سة عاج تال

 كو نيعمن ىو تالاسحلاب تالا عوفي نوزاولاو يدم ولحس هنعيدد انما
 أذ لك نحارب رمان داك باب تهدرشا لبق: جل صاب نر اها نيرا
 نايلي لالا>يل عب ليعبر ةورعب سه عيت ةزبأهيلا ل تاو مالكة نعيد ةذوكاله نس انحدص

 قايرواسلا وكوب ىكث أع ايعنحت رعب نوعل طعن نيسلل هنعيور يرلا نفسي رذمعالا
 لا نال هبنيتبههلربع نيرجلانب نامي وجاد 0: ةنساو تاو ةذيكك(لها نموهو لبحاب

  ةيعايرعدهكي بيغللاهرلا هللا ةيدد يدي ومازكا ةدرصمتشد هكر زيدل كلا نا
 | تسل وردا يطيب الد دك مجالا

 انف هنعايددزتر ميرنعو دانا نا دام نيرمل وب نسل )جاو ازيلا قندحبدهلا بديع
 دردلاةد اوت ئيزملظنف موعود ةنسؤ هنم عمااككملا بو رظلإ عج نحنا نان نلعب لاهم
 *0اك طع تاعملا ]لا جك كرت كلا ندا زعزلا مابا نب شراع تصاب ىلع

 ةرغك ف دودارؤب م ولون ةسزحل عيببرلمو تادر هظكي راع اكد اكون حلو جز ئاظد مس تّيكلام



 ا نمابجإااواسلالا عمل واعاذه لمدد الأ د دهذي نححاذاخأد جاسر د ان ريو نبل اهل

 ىلإ ملال ورمل ندا داون لوزير ويلا هلل بابا: ني سلول د أهرب نيفص
 انه طماط ساو نع نعلاهزحكد تركك قجرلاةلا ول كالا نم هيللجانحيام عبج نعيبل املس لا

 تنيجارم نال سيردا هيد واحجلا طنعب تيب ىلا نسوب نب: يزججال: لوم رتل ةو شب كزعسسام
 5 باتكازهؤام ميج جيإإ سطر ىرمنبديظم عشاجو ,ىم يلا ديحلاو كارهثاد ةنمنبح نب
 جازم هن: جهرا يزني نايك ابن انام ,عرسا
 ةنام#ق زد ىيوطصم )نخيط هضينحنب نع اتمام موجابإ ياه نب نزرع: لاقو اهندادإ نع
 0 لارسال دابا اهلسلا ب ' «ونمح)نهتهاطنإ ديال لو اشعر لنفد نايلارتلا زد
 ناسا ةبضلا نه نؤللاهزطخم أنوع م نشأب ةاطوفملا دان نكمد م 58 د يسلب

 م ثعسوبانب مير نب نه بور نب الخيري هل نغفل وإ مإ» 22 0
 رهط دماحنإ هلا فا!هرجلا اباشنا ف ايلسلا هلالد انو بلم نم ىدكيلا طاش املا

 اند هنا جرف ل كيلو كاتب رانك 30 دل تناكي كبل نايل
 ف زان وللا لست ةيوليهحتن هيام وك اًمياداطتمر ورخلب يارد

 0 عرس اك وصي اكو ةروصالو قكك يرهلل اىلردالا ى يلا نع ن طعن سلل

 ٍ!ر قلضملا هارب جوا ل. ا ثجدحيو نكسب سا اراك

 كت اموت اور ملا مي أن يزغتسل الاى هكذ ناكل اولا لنمملا
 نجلا وو | كس بحبو زاكي تمام ةياكم هاني رح هنرع تدك نعيكم ةباعبرا

 نوعا سرع ورح حلا فمه اىلسلاب تيورملا نعال يعشن عد امسح مستفلا نبىجحل

 ا رظنالل خانت قانا نو است ع تعين دق داعب نسل ىولاص

 تنارؤسن و سيحتنب ناهلس لل اود ةىسلا عون ةءاجهىةخالنلا هيلي نلا تفناوطى نحا

 تدان درجو مم لونها نرش أهدر السما نال سمل رايح نم يلو لّوجت مضافا ير قش همامألا

 كيلو قنملا ةجيردزابلل طلع 55 ماه ةعبإل ختاظحاة إل ناز ورعدركىإ ةماما
 ندك ربو هنا ةراشلل هليعمما 2مؤنا دش دقو ةنماعم سيالاد اطر نكاد تافف

 0 يل رخام :ملرابا نيك ماكو ةلولا هريسلا ري ب ه0 )اك وهو ةيللما
 لفرز ىةعاجامد ىونضسةناصلا ةبحانا قرثنا تذل نس جدوهف ماسلا ةبسلا

 الرعش رح مسبب هردنم كاني هانم دوما ىؤسلا ليز عرب ومجرب ههمنب راقعلا ني عواطوبا م“
 يعفي دهرا بخ تلج سقس نو اوصل هب يخلع: ,ينداسلا ل بع نب لير

 لف لفل تبان نهرب كيوب هنعمي د ميزعم منزل ندي بوعريريج يدنإل ىيسلل

 ل ذل 0 ا عركرير ةرهد يدوم هلا بعأبا تفع

 0 :ئ ةلزج لإ نسما نهر حطت انبتع حم ةليوتنلا ايلا وكت مالنا دارا
 يجر نبع هنعويدداهدتلاد عينخنإ نع كرر نبا رصم شريكا مركب مب

 مرر
 كي



 نيب م بإر نيعسولا اة فر عس نيللي فرب عواو م مه ةن_ نسلملالاب قضاه رعد

 روي هنسزوم ةىعكج ز هنع تكوادب بكورمم ملفو مة عانق 0

 'اوهو طل لل بسلا هز لا اطلاا هزل يطب نم ةلعؤشملاا .ايلااهدجم اللا
 كون )4 نبزعطسلا ين اطلت نطق نب ربع نب رمت سم نبليكبر بقا وبا ىهو هيلا شنملا
 ا 5 وهلا بيز انإو مسني لمكتب هينا جكأبا حمس قرم نسمحالي لس اهلاصاخم اك

 / ةرمهتبطو نولحن هدا 0 احاثر قرثلا نسال لهوا

 اي نيسلوسفيلا :نبسابه ادا كامو هنكرانلا» 3001 5 نيمهيربا كلل هنع

 هنود ابل انا ةزلذو هيشملاحؤدانيجالاو ةداسلا مز نمراعا سس ناود ماش
 هللاو ةادبؤ الاسوار يعي قة بعز دب غانا عاق هةدخا ىذنساسلا

 ا 1 نير ن لوهتسبد نب لتر محبد) مزح هاطنإ
 لجيرترئيازمل ك3 هاد 6 د)ها و ثيرطلل كس س ناكييتا| طعيذسلا
 ١ علوي ودنا :ضعجرإل ود زان كسي ظفاما بعرب ل دنرهولل

 ' ةعل عادا جديدك نيم ددأشب ؛ثرجر نيأوعلا هل تححتاورلا باعها
 ١ رمل كوبا ةزحا هيلع جد م01 ةنسنم تمسش اة شمع ف دو طل ذم نرشملا, سد اسلا

 طنب ة عم مهر ن بهما بع ممنسال وار ثيرالؤماسررلل ثاجاهاسب لا ةندلذ
 فيت لا هيل نبع اس تيدا جالا هيف ةميدتلا ةيرلاو تايوبنا لما نسون طا ممااطبلس

 نوير بلا وبعر نحن ىبصماهل عن يراد ماننج رك جس ررجتنزنعج
 000 هنس مرح نم نشعلاد ثلاشلا خجل زيد دابدلا كنس هنم عامملا نيرا ها نكت
 0 دعبل نب تعود سابملا نب ليجترس اعل يبا ةنسرهعشجو رجلا نإ ىهد

 يملا داهنارهاب ىو ديجتال مهران عاتب ناساإزجب عمم وب اب الزل ةنسي دلال هنن
 يايا حدس دعت ديعم جراف تعاد ءالملا رابط عن اج او بيكر

 اجي ماهر عسل ةبسلاهزح هوما نيدلااهرلنز وهيل اياد هللا هيلا ب

 ا هه ثهرحيرج ن هلا لعن ناجح ثرحوط ا يمل ماس نت يعلن

 كمل فر نما نيل زهيد اي اهلسلا ضدي مسمبا كلا ف يزملل ماعد ةبتع 0

 نهانا | هزاخر نادال نس ةحولا بلا: 1 نايل نيب ةجيشلانؤلااهرمور مياة عند ليك

 نامل سد نعال يني يزال ناعم د! ارايلسيلا هبشملا

 نامت تدهس ون )صم الاركوإ اكو ةدابسل ادالئتسشم تناتاد>ثيرذ زن عنا دامان اولس

 , مادة دج يب كسلكابن اكد غ.نعاوإ اداكز هننحر حا حخمرا ملوي قاهنب

 أ هلع نبوي زعجعلا لطم درع زينل نم:جرطلا ل نورطلا نسف تك
 ن1 كاسين مؤيد دمقبت معك هني ناكل ميلا درد هصتد علقوا سام
 لج نع لام تكدر دص للمدن ةعلل عاطل جرا ناكهسنب

0 



 2. 0 0 ؛ننةل عي عولولس نإ يق ةتلاوتح قئالماللا هتعر سيسي :لُذَسلا يامي ركل

 املا نيرماعو ةنييكسم اعقاب ىونح تلف اتن اكره ملل : ةذورعم زخم تر اض |

 ,”اطمؤبلالاضالاجدالح كلع هدد قياما ىلا )ل. هيلع هدا طسدبا وسد دع أ

 كو جيرتم مامح عزل هتباصاواهلل ماولس# هاير طرا ع أههيشككمإلا سو هيلع

 يوما ةينلا رورو هنؤعتابئح ةمولس نس ناك

 داينعت ل فظن انبلإو فكوعلا ةيطعنع يدر .ةذركأاها: نم يلواسلا ماسبب تفس |

 لان نامعم قارا لإنخنب داجر بارما نب دين هنعيدد تكلا دعم كاره نعي |

 نكالام مره نإ مسأو يلواسلا رم ىلإ نب ليزيو همر تكي اذد نارلا ةاحولإ كد ةسْش ْ

 يلم نم ىلواسلا بيبحتر قعصلاوبا ةيحتن قعااوإا هتع يور كلام ملانع يوري ة عيد

 00 :>راطحلا اجي يلا نعيور تالا نع تاءولتملاق اهو ت ايليا تاهل تلاع

 بو اتعود نجت هر كطفل دنع ىدرة نيكل نم يلم ىضسن قا
 قنبر يواسلا تالاللا بطل نيرهكنن بسلا ضنججوباو نتبامو عبرا هس تاير نضالات
 ثمل ةطدرلا و ثيداحا هم تحمس لب نيله نب نيرا اضل! مس لاصؤيي نولس يني
 قدوم تدرج ٌءزمخن برع نمجرتدلا'ضت لي طقس: د اكئىل لذي ثيرالردلا هم عمدنإم ةزىكالا

 ةضكلب عرس عفو تمام هنا ئلخو موع ةتس.ث كالذ ناكواسيْس هيلعتمارقداًتبلا ها 9
 0 فار لدبعهر مايل ةبنلا ةه ملل كول او ملا نركمر ةلملل هبا بيم
 كير ن ةوج هدعيردرمب) هاذ هدارعرءازغدإ ع يرر ىهسلا رس نر اعاهنلأ 2

 ات ماسلارمس صمؤما نم يهل )قس نب ماج نبن اور نب, جاختلمجيبا لات يبو نءا فلا
 ب مركادبعم قابر سمحه: _زصو خش جملا نيورغؤب لهل دنع يرد ديعس نءنإره
 لو ةعيط سبمسدأ نصل هانشداث هارد 4 هفاود هلل و مهي ضسحا نا ,نيمسوتا] اد ثوربج مل رعسنب

 0 مهمل نيام يكل ١ع تاي يس امن يكب عر تاب
 00 2يالةيسلا نه "نامل ءاهلاعز خور نياطتنب ةطرشسلادايلا

 اجرب ماحو 15 كولا ببعنب نزعل بع هنع يد ماع نية يع نع ىرر فشل 0 بلعنب
 ا صمم «دارعز »انه ننس وف )طن

 دك ءواوؤصم نبل ةبلبعنا ينيدديولا نب هود هنع ارد ه)_علل ن مهراراال كنب

 0 ينبت لوس اياهدج مالا ة)مجلا نعمل م مه سلا نا يور نب ربكو يمول نب
 انكهر مالا كو نوبل طل هلةر عاش نم 0 الإ ةيسملا نه هزم احا هزل ةد تنع
 هم «بنلا زرهرونملاو ارت ة نان ككتفمر سم عيابز تح لشساطونمس بأ :
 يي امم اًملإ)هاىتناّمع نبهت عرد ةزبع ذاب مهرإنع يوري صمام نسيب

 000 دوسري صور ويم جبا نبكالل عنب ن نهاد نبأ هنس

 راج لهون تلاد عنع وري بزل دال يل مان ىلا الاول لاربع ب ىلباو مع
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 ظ ١ | كمال اةرناكووااراب اجلب باع مورد اعز 6-3 هلّيتايرظضاخلا

 ان | ناسا امج يللا اقرةلءلاريسلا عن ةبشللا رجول سلا هن ند تجرد د نوهاسن» وم قاس 0

0 

0 

 يشل ذر فرن ةزهؤ مويس عزهس اكرر املا الطلع تذرر ه- لاا نهر نويلس مو ةعاج

 ليز نب ةدراس نب لسا ن )عنب دوس نة بوهد نيدوزعا رس اع ليعماللانبورسكي ثيراطب اىعاد

 كو كنج يرغب هدول كاوبد نيل ةداقملا نر نشيل :اتخبا مزبد جزل منح
 كلانا روحو _.يلعس ذيع لرمي عافاك نب بكت هر هاديه اج
 ناس ٍبيونااماو ىلسلا كت هنلابع ب شتم هنس مو عؤبد الخ نذل الاد اطغدمود

 8-3 ىرملا »لس داحزع يدب مر جججالا بوناعو امص بوعد ةيسلل بوشبسلا

 مول نة ةيطل ودم دامني ساخن اورتن ريؤتمنلاو الذ يرشاوعانب

 2 هب عباز:يرعابلا دل ل

 ؛اراطحير ضر لس هني نوال ؤعجنهدارعز لهذ يور ةطسؤعجيؤو بيحعيألاذ اياز
 نال ننال لا دج هئينمل ميلر يك ةيكتلا مالو ةلملا ىلا ين هيبوطبس ةنبجنب
 نب كارعزلص,+برلس هدر يوغا ءاصنبن اوس ماب مم ةلسسو ناهس معاهنع مل ةظمللا ره

 كالا دعم ناتيفا عاملا نب ذرعتب يري درعا جؤ ينال طله نمنايدرطا

 00 نجا ويقل طهن لهكدلا نبع. ولو هيوسيس نيلهجلو سسنم نب فيس هنع ثري غ طعن ل ضنلا ني ريجر

 نهرا لي ىمايظلاد لوا نع يدر ديول هش يفز منان الع نانع نب طظن هو نص ايلص
 لعب ناوواراجل هان فوحلا نمرلا بع: يمشي لان لسد مرو يمن دس يو لضعتلا نب مناع

 ديو نيا سلسل كالا دانرعن ناعم اللاعب ام الهو ينارلا ناحل عس بدال
 تيرس اويل نا منغ ناب لين اال من ادع

 1 ا

 . وانه اوسايلاراكأنمانللاو ناكيربسلا تلا يل ذأ الاب يبرم نيج نس نرسل نسح منح ا ميرط

 نسلط ماكي زمان انيس هنمدالاب وأو رشش نايل دخ شاعم ةنيرسكلالغننر دام

 ٠ وج ايبهرعس إو ىداوغلا نهتم ىلع وسلا او قرصا نغللا بر ومن شل عسا لاو كرما
 يطال سل بربع رودرا هنعأملا يود مزعب نايك داب نيحمدسأ ن.عابإو ىورضملا

 قريبا مهرب دس لصبغ نوفا نسا جدا ' ,ولاهنبإو وما 4ه:س ناس قد

 2 .ةلقدانب زج هنع هددادهحر يرثإ. ؤعمس اهمعر هللا ورص نيرو رع متحد يي املا دبكل

 ؟مامارىبا شيله نمذاتساا طابخين وجا ينشلاوب عا عا , ةسائؤاد ةبانمت عمت هنس
 لهب اننا نعول عمم باجل لسع و صولا طاّتحالارب نشس هل ادا نيب عماجيدهلا
 015 ا ل اولا ا ل يد

 ةاريسمابلاغ هاند احذ ىلا جريح بلع نب نهج ىوضس ىلإ نذغب نم قتعم ةداسأ ىلإ
 ”نن هنن قوه بنت ندع زو نامل نبع ميش ةدماهب ماقام نامل جزجم ب بيثلل

/ 
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 ننتج نراطن ةمكع مكاو ةيؤشل اقفل اجب لمعلا ناحت لوى هضنحلا نبدا ليلا السا ١
 9( ىههجلا انياب سلا اوم هس حلال يبي ىج ةرلا نال مج هيوشلا ءانصم نع قداطنب بعل ٠

 ةطيميرب :مهرإ ب اونا ميل نارماو هاذا داك موهو ليل بشل ةهماللا نيكس

 عازب سرا ضار كرب يل بق نسال هنت هتعامرب صالااكوالات ١
 لمت نيا عنملل با ييزفعإلا لح نبل لع نيريكركك ىلإ كيسا هنع يود - 2 نعودورب كن اككا ٍ

 نيسل تر برهكددلا نيمعإلا تدعااز كه ىرطل طا ناخب ككل بعمر نهمملخوباو يداعب مرح ْ
 290 4::زعب ةنجعسد هنعايورىهد قررشا لا ننع نب نوما يلا ىف هد نسا نع لوس ظفاملا يدل ا

 .اوهر ناكل نضع ىلا ل إلي هكا هني ا بهزلاوآسحا عود تنصالضأد امام نط ْ

 00 هنممو مسيل الالم" هام نيسلا تي ذب ةلسلا نجوما يأهبرإو ديعس هس هددحوةنأوو

 هىليحر داليا توتر طم نب تال ع سينما هن صح ةمركعن روضمب مساهل نيوبشس بيلا ٍ

 امادجإىللاديزي نب نعمو ماشل اسزخ نا هرم دبس وزحأو ىلسلا دوحس نب عشاجت ا وختتم همسك
 ىلاي) ةنيلزز نمرسإ سلا براس ن ضايولاد نينصبةيرعس مداوي طالع سوو م ادا

 يلي لمنى اباد ءزح ملل ىزعنت ناد ادادتة يلع كلج ارحل الئلخ مين كتااماذا نينلا

 بيجر هنا عنمرلا سعوا ماوس رك عجم ىلسلا حتي يرتد وهل ناحش سل يكتمل

 نعي نول نبع نجاد لسلا عسر نيزجل لسا يرلا رجلا دعو معو اع ن عدلي يور ىلسملا

 ىزبر نب بكن ليما يرعوار لمعلا ةناوعوناد ادجاجلاب !سسمورمسأ نعىورمروباسض هل نم

 ارم كا عتلللا جسدا حل كربلا ن اوعي يديم نب سلا لل احب

 ادويللا اقبح بنس هداج عداد ننام حيبسامرب لعد بون! ن ره ناب, بلطولا

 همم ار لل! رجلا بعصا واظن الهدا يبعيبا كل هم عج ماوس ا نليعاب

 اهدزجج م نمدخساو ةلماعللاو توتا: ةممعتج نر عدلا ل لا غراب كل عركدو نورس حرب قفعجووا

 اهنا ناو نديم زل تفل وح كارل ديراب شدد ناي هتيوذ ةيادلا)
 تاؤوعانا نا ضاوال رهو هيدا ديسكو مثل سرد )ذاب لق حالو سنا ءا فس
 هنعاارسب يت ورقوإ هايف الرد ىلع اكن اعز دهب قاضد كلذ نفلا زجل ليس بلط يدلل
 لالة هلاعدر نامعبا جت هلع يبازح ان يذلا هجولا نأ نمل ميلان مرد ثلا هنجرسكة حب
 ةنكمانك[ ورمل هذ ةواهلرعبا هنافلخ انماء جر تل سائلا اهبالاةيلبقا نايع
 ايلا اهدرابإ لع دريدا نو هيندار عهد الام نم كلذ تلعسانإلا وسان عدد عمرها لاش
 ةو تذولا ك0 م3 تامع لإ ءاجم لا ديلع نجا ذ هيلا درد جزحاد سنك كلب ن امعوبارماق
 ةهرر حلال لوتس كل ذل: ناك نار اهو لاازنع هير دياناشيحنم هجولا كاد ذهل نا
 تياككو ةنسنيعشو ثالث ناهد ريهاس هدم مل عفتس لول عمرو فج ورتفا
 قييم دزاقلا يحاص ةمالةدجإلا بدو فوصل لل ىبرم ني دهن ن يسكن رب نميزجرلا ببعوب
 يعي! لمنع يددرككيدا نبثكهخيرخ اهلل قرف لة لرد كد سان كمن كابل سجل



 ال لخبر كرفت رجاا بعد جدال ميماطلا ها دعو ةياواخلا واد نب راعجارب ليع
 | روبوب ةلس لول ميبر طز ضان أ سما. وحمل ةو ظنا فظل نكاد وو دصان منع تبتك
 ظ نيوفحإل يرن لعمع ماطسدارزب انو اطل سلب واد نتجت خي زيمر نسف ما
 زائل لحابا بعص هش اهو دنع ركل اد بليل كوبا عكد مؤجر يلج عاطاباو نيه اش
 ا لو يرد نسلا مو تاموادإ رو نشط منج بزمان انام مهيد, هتنفاهنعقلعو

 ظ ةاهوزل زله رجم نايلا) نس نؤناو ملا زير ملادركسوزهملا نيسملارضم يراطسلا هلا دمعببا نحن 0
 | خل نعش رح أ ءاطسلا لول نجل انسزعاف ةخال لع ميرت نم هير جى ناداطلإ هيشلا
 أ يومن رئي يؤدي د صل شبل ن6 وعسل نإ هنعكود قرسملا مجرأ نبدي جارك

 / كرر ولطملا بتنا نه دنلامزلاجو لاير مالا كيكمرتلعلا يدل عتخرطسلاةباام ه
 ١ ولا ابعلا مال دوكرجشيدفل باعتاو مالا ناسا بيجي نجع دلاد عاصم ن ونا لقيم داماس
 | انرةليعة تل نرغب ثمل مالا ئعب نيطملا رجل رتيرضوب نبع وع منينس نويكزع
 | عكاش حدرعم نإ ورع ماهل بوه اطسلا لاس نير ن ربعوه ىدألا نب لعلة ىؤاط لا ورع
 لج ساررعدإل ايدل #اانكم قارهلا ىداللا والملل رعرب سنون. بهو هؤ ور ىرمجف ا
 | يكل زو بمالا نب هنا دعو بملاط إني لهم باطل زير عمم و نيس جود يعمم طحمما جوس

 يلديزبإلا بهذ داوسلا» كلج ضار زعمما باكسةيزدغ نعةلسع تلاسنرس:درجت
 يسيل هربا ونس منديلعسأ لولاة أهو لج صرذ بع اهكماشهل ان نازل امم
 ئلاءيعزكتاذا عين ناو دؤشسنو ادرجرتي هللا يهب اع ارسل كرمان اكننإطسلا نبع لا
 اك هنعرسأا يورارم يريم نإ ناو )بج مه منو ةارج هيه لس بأ! ن.الجر اسم كالؤبب

 ملاكا نب سلما ةرفإ نعل الإ ةنس تامدادعرتنمهياد هوس ةديجع رباح ائدس 0
 ةوتررابد نس ةرزلل سه ونارحرم عز طعفسف نهد ككل بنا ايزل نسل كوملأ نركسم
 ابهر ىدجز# ىرر نبال زل نانس نرحل نبات عرج اوعىانستهيرلا دملاو
 لمس يلا نعي اهلا تلا دل لج شرح نم زج طعم لإني نيف +.جورعمبا هنعدياعير جالا دح
 :قلبع لج روي مةنس نارجراطع تابو هزعبي ل ةمويرجيإ نع كرجل [الب نعم ديرك
 1 الإ عايد لانس ن مكحرع هور ىببس الذيد نيسلسلكئنب تاكو ةتهخازل الها نمؤفاللا
 ممل نمتلك هنع يدمر اسوا عزم برئيس كلا سسابعتر نمر سللب يزال نبسفلرإو

 نزل هبسلا لهدا اهزعاوناانلا غو ملا كو ماللا هوكمةلمللهديسلا نتي ىفاتطسملا يزل ه

 مخدات اربع ماحب ضان عيدي هالااادانجب قذلا تاي 1 ا ل كل
 . اصلان ككل هش دذ نومالا عزلار ىنعأةانضهلا نب طال عاوسني هجم تس. ابد عربا هو نأ هنس ا سا ااا
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 لاول فارعاوا بهز الاب هوان اور كير وعدو سنين دان تبا نعد ىإ وساد

 دنيتياهو عراب الي هس ساربلاب خود نانا بمهد ناد سيم نينو لمان ماص نع يدي ؛ رهاب

 م سداح هلنعاهب ثرحر الفد رد سخن بؤا املا سن ورنا جل جالاوإ نجا ررعمأ

 تكلا امن مهرثن هما بعز ناو هولا تعم نر ن :...الزبريككيولار هتعيددءاففاطلهنعاستك

 نامعوتدانلا ]در مزعدزإ يللا يزال نب مهران متككرباداظف هزل: نريشرسوار ناعم

 2 ير نجت ن اهطسمشلإوإ «نعاقمد يدبر ؛)ولان مهيأ !نع ىرر يم طلو ره ربلل احنا جاو

 © ميرا بلله سنا مالا هنلسنب د جك م هاير ب اره اها اهزعل قو مالا غدة ب كيابل
 بز هادهولارهنار بع روتااش سام دام تلم يزال لحجر اذكمال ضم ناك

 ٍيرنحباطقل والخبر يوهم وكب !بادع' نابصأب عمرنا خلو هذاك ىلساسن اعسررا ا

 با شلال! نارا يك كرامه زهر ىلاعلا هىطط نيديط نر نيسفلبولا يعانإو طلاب نمسا

 قدا طظناحلاب نوودوعو ةفلس يحل 2 بنللا ةرهو اي نينا سرهو هج "5-6

 0 7 نوردس نب وع كرباك لم كر اصتاازءوره نمر "نع رسام هبأورجلا نا يلالهش نر

 زورا سس يوصل من طعن نهج واد طساب ي نيل كالا دب عن, سلا لبعمتبوناو قش يدنا

 ل هراجل ةعزمو لولا نبد هنفل ظذاخإاسلا هدرا ن لجين لماما طربا ايدتسا

 0 مالا نوكسمت هلو نيس ركولسلا ألا تعابير نيبو اهتموا ببال قتتمر اكرم هراثا تم

 نادت نينحلابعندابع ليسا لعيب انس دان لمد نانا بردا ةبشلا نم ناتلااهيغا

 دورا زعبطت نمنلسلا برد لي ناككلاذ بلش كبا عك باطل نررع جوج فلا ن ادق هنا بع

 101011111111 ,نعسويو نحاررلا بوتس نب دأب جرعر هي نع ثدح ا

 ايس نيحان ني صفح دنا دانس ركيداو يزل بالا نب نيف! هنعور ىاطلا بحر طعدهتلا ْ

 0 3بلس بأ رز ةنسن اسمر نناد ويم جالذلا نب متفاوإر سازهلعن |
 ةلولع نأ اادالب نيوىد ايلا تلا ذه ءطمبكزشنبس اهزملجونفارااه دعيم مئاو مالو | ا

 0 ز«الرحلىاطكار رب رهن ني حرتهلاولا من رالف نمة لانس يرجب

 هبله تاكرلا وبا ةنعاهود سؤ سم هم عمم نبا بصالار رز نع رحتناسللا متدداننعالا

 ىلا نيهينا ره هنعاو ديرب ليك ب لل نعىيبد ىحارسا نسل فود نير جوتمحو اولا غطسلا 0

 نبع .مراوه )نم عربنمرلا نع ثررحرس 4 ا نب نسل نيزيطنل نسف تسلا ١ ظ

 يلادراد: يزين نسخ لمجو يظظذ الل ىرمابب اركب هنع ودك دالذبلا ىركسلا لمعلا ظ
 ةنيزسزو تامر نسل يل رلعدتم عم يركسلا دبع حبر كنتي يرع لحج السلا هما يع فإبع ْ

 نرشهر دج, «ابار تزل ني ضمح ا هاو فنجد هدا نيهيواو ةيرملاعمأج قرين دو هكا ؟ ظ
 ليطلب دمك كد مدج دب نمد طر الا عنب ى عنسملا لو يوحي نامل نب دعم ادام يري

 ليرارق ناو ةفدصلا 0 ارمادا اجري )درب عاط صاب ومس اني 50 ْ

 سطور هي طيز ساجر م الاب كارا تكو هجن نس يللا هد اج تايعكالذ نس عتمأو هدانا ظ



 7 ناومسإر هءارعن كوس نأ از لاراب نبوعيرممنبلع عمال ذكى وكش رضا
 ا يدلل ماها دنارلا سوبا ا و زج لمعإو

 ف! ةنوكودل نيرا ال مازهو نيك فسلم ءاسدجوو يزعل شدلاوباو نيل
 تم ةراكا, اح بلح اما تحافللا نم عداكودارن اذهب 0 ةنكلا رح ماسلا يل رداس ما

 | تاز ناكوطعننا سس هريادد مرتع ديرتي ةئان ل ظيارت عطب نيح»نب ىحع
 ا يزيل يزل من قو نرمي ناكرع اهل مهددا ملعب لاو بيرك كك تنعدلل
 / فوزع تكلل تلذ ةفركب د ثرحال تحجأني :عاشلا يهزم هيهزماد اكثيرفمل كب
 ١ الجم ةكوابو هرمز رع وهو ماهوب عد هنفالا اياك ا ايجيحلا هو للنكت نامالق

 ا . ةكاس لج نيلمل نضبسا فويس م ماللاو نيسلا باي مون م ةنس ليالا عبر 0
 ا اذه لاهل ران تعم نيش ازطرفنم اياه يجو حل رد ةطوفتم ةءوسكم اراه زيد
 ا | ا ا ناسمولا بنار ةنالظاخم الر دبد مارهر لسمك ةبشنلا
 / يلزم“ نابحيب ماحوإلادنارلالهاو يلدا هنجنع يدر ليبلس لوم دانجل ها
 ض نارا نيام زنملا رايلا نوكسو ةلمملااطلكو ماللا نوكسم ذم نيسلا و او و6

 ظ 0 رسم انومعوزام ةيزو دوف «ةبننلا نه يزمأنيساهزعل خر
 ظ كلا يحز نيس نبه لسل يزوج نب زيوعم نيرش نبع نبزدداح اب مرش (ربرسح نب , مدحت.

 زووم زيود ةباو كرامعلا رعد ىلإ ييرغ اني هدا بهم كدرنريطتم هماورممزم اد ىتيطلمللا

 ةلنيبماوب قبولا عقتس قوطلاىاقعلا ةنابرعنبنزعلا بعدل عجبيج دل نب ديالا
 ظ ا يردداوما بوجي نإ سري :يهوديدوإ نه نيدلا اهون مالا :دوكسو
 0 ليرطلا نمنع كور تسلا مماحوبا كاذايملا بتن عل اهو ا

 عنب نيزجلاو ىيدبانلا هنلا نبع عل كه نمنع اجب هنع يد نابرولاىببايس نب ىيد ٠

 00 ىنارلا ءاحجناو لحن لجل هدى دام نبيك قلاب سيكو
 00 اا هايد تناك ةولاسمل ةوطش ١ بحاص هل اًمد ىو السلا

 الذي ح !افااهزل ج ٍفررمالل واهيل نب شاى هع نمعأ هنع يودوملا ه

 خسر ملط هيددؤلسلا 2 0 فلما

 نلزهر للا ةنملا نه اداهزشؤو مالا نذل نيس يدي مع م

 ليطدسنب قو كاومملا 00 اجماع عااد ع
 ب ادم مييانذ شوب بازمول د هفزح زجل ور عسير نقلل

 :قعهنعاكور عر هد نب تمسوزعأدر نب نسا ورماع نب ملسنغ ىدر- سجإ هأ نيؤلسا

 ان داكرملنل اد نزثكاب يمس نإ نامعوريلولا نب .هشبوؤاحيلا اص

 مح الا 3 ؛هتيبر الل زنارطلا نجلا ربع نناوعؤع يدر , للا رهمرب اا >و

 "ايار جدها نعرف عرج يالا ماحب ار ولالا طع ع ةنع يرر ناميسن وعر لا



 01 هنس قون نرجو ند دلعونا هنع يرد مرعي صصحرب ل هج, كن لهجو مكر 17 نعل موعال

 نانالاة ليزي هنبا هنعاقبد ؛ ءانرزلل كوه يود لسا ثيرعمد اهي مكمل ادور وره باب

 05 سلة بناها هي لور تاكانالمل نيل كيفكم خلوني ىلإ تععبتاح
 كادوا اكساب جرم لما عجرم ابعلإوب 0 رع 0 نبت ك فمنك

 يا كن نيام جر اعل قاسي لام ناجم نقسم لا ناك موكب سابعا لاب دجيرلا

 ةرثاعوعب وارسل كنس ة فت ام جربه ىفسلا وسيول ارنب ليس مو دوار لهاا

 ”ةنو سمول "يفلح دونارنا لل زعمت ايلا رااررهر دأهزلا سمجر كىنكسلا بالنيعزب
 0 هيا ركل هالو يداك نوب مزمل ىلا نيس بكب كك لكلا باطن نكن !يىللذ نوم
 انبوب ال و ك هّبشلا زمام لانلااهزكاؤو نؤملا نككسمؤلاب
 ال يكمل ماع ةممجعدلامن لب هيأ: يزيل ناسيا كت كك قزيص
 ساو او نكت لزن ناك 0 ثلا 0 ميمنإتزادب عمدرسإلا جب

 باهرا لهفتم ادمان النمأد نط تاكتزلا هزل لاب تير يدنكككلا قير
 ةنيديلعز جم قنا سلب ويقر كياد لوكا يحمل فا نع ثب لملابب يورو نشمد نكسورنلا لبو
 0 ناكر ة).جلا نيسلا د ل 0 نكسلا ليك هب امض ايست “هس اقرفو سوسن نس نم سب ثيداحا

 انمويسلا انامعانسزعا) حله ورم يرن س هيون قى نادال بسلا انه نزلا هزغفر او ةحوشلا

 انلبأوو يتم هس تام ناراس هوز نم سات عزد وبال نايل اراكسلا ورب شحن اعرب كولا

 © قبلا بتل ربا زمجلا ماجر كسلا لإ لا هزح دلل اهل تهاكلر ة)+لا تلا نيد كسلا
 5 يلا دومه دع ارا كلا يدل كداب محن ميار نب نعتأ 1

 ظفاذل ةيود اس نيؤدس تورهاباو يرحم داوؤبلالبعنبب لاصاع الا! انسرفسالسا ل
 ل . هاب عكا درزي ناي لوسلا توق“ نمحرلابعابإو ىاهأ امر نإ اح نب ى كسب كنب ءاباوسرمب

 ينل ا يسم مانادوملا نان نملا نيمع يبعتخوكأوديزعبلا ربعنا بعرس

 0 رعب امنا يدل تاو هنسلا كلي نادت م ولأ ةَسديت اهيبدرد ل انرن وياما مياذؤمكةياظفال

 5 38 .يل اره مهرب هبله لجانب وشيكولاو را ب ةسائؤر هتف يملا ؤاانالجو

 0 ام دما جريسلا ره ريبنيركسلا يدا هند ؟تاسال مها نمنكسلا كي تحا نكس

 وكم ذ كابي عاريا بتنا اك عب دكا غبافو
 رويل شعرا عيبا 50000 :نيقعو لل امس 3 مم انع يور داوي لكس

 كلظيعمنملاب هاو ىؤيبلا متملا لاو, ماع ماهل لانماكودو نارلالهاو ءاقتوب دولز ادب هنع

 الروس, ونحب رماد يردد ناوي هشه فيبر , ةنيكرهانميذكلا
 نارقيورام 0 هلي ركسا نيزك سر شد بكا صعد ميناج احوبا

 0 نزيك له ٠س كلارا احن ةمع دوعسوبا سنبل لالار يدوحسلا هنعيريرت
 نإللان لج نيديلاا ماهدإ هدف اسلا ناداه نغرن انت نبالسد جالا دصس لا هنعايدياب



 ا .

 ا سىركلاب ردو لنجل ثييزمحنس هلا: لسا يرو لاذ زير املا يفق ذل بيا كوب كك ىو
 ' فخر ةفارز اعلا حاسما عب رمان زسحم نرملا اخر عرب نسف برجا عع يبول ملاكا
 | منير ىررملا بيطلب وانما هنعايرد معد يزعللامشلا ايام ىلا ناونس نبلجشنبر بجو يرحل

 ٠ ايلارودلار مولر مزلزءاجو يراوح جبور توتا شلاواو البيرو بكمزال
 كونج تك ىلمس هاير دصره يردزاللا بال هر الط يواسبالالاقو نادر اركب هنمزكم
 ةرركلو نادل نوح دبر جاوسلا ولاد هوا هح نكي ارم انس هليعإو كثيرا باك ضع
 ٠ ١ انِشديلع ةرطلا فردا عاملا ميكن اكنرلا جلانز دبعلاةر هتف هنن نانا ةكؤلا او
 / قيس ئدال تن اياورما هش تالق نر عمه لي ورجت تعلو كلب ذه تدار هعامس نه نك
 نئزاوسالوركسلارجولانب لاس نيزهت عر اسمونإو دال سب ع 7 ةنس لاوس ني ثعأ ب44 نس نمل

 1 يلا برب ند مل نامل مشلول منع يد تمارا حن عسوبنبدئ انعام ناوهالإما

 باها بتنلاداردا زعبل ماوهر كسل: سلا هد :الااهزسلاذيو تاكلأ نيكي الل نيس كب ييزكيلا
 هلال دالة قارئ )دل م يركسملا ل زماع بدلا ظعلاىلاووا بع نيكس نب يراطن نسلط رجس
 ِش ذل تاي دارج معاذو دسم حطاصات هن انج ةياورلا هنس ترثماو نشد لكس ماشنلاإل عزح

 يضل هنعامل يدد مرنعماقرعوللادعنب نمل جعار ؤتؤذا نسحب ىلةشلا اوال اشم
 ناد اكايوسْكسلا ساو, نم ناهس يروصم قزيدؤلسالب ماشل الها هبزحوصسملا يوفلادبعبر لهتز. .

 كاملا يو دلل نط وهو كساكسنا لإ هيشلا عذه يزحا هاحا هزل ني ؤنملا نحلل يب
 رمنب رولا مح نظير انم ةعاامن اكياططام» "رع نمز مالا وعزت نيح كساكتلا هتلزن نهرالاب

 نهم هندودر حلاصْ تعنلام كامد عيج نا نع يدر نب كلاي ناكربنازها ىمكسكللا نراطن,
 - !ءانارم املا وهما تشاء كدر هنتر عسر مجن# نايكنبلاؤداى مهران ن اعارؤبح

 از ثانابلدا دنع يور مالا إال نمل نمد صاد )بح بذاعمنع ىىرب قسكسمل انج نبك
 اي ءالازما نير مللككسلا عهنببر عنز, نازمصيرعوجو نيدالانت بعصع إل راس تحلل ربع
 د لري نبأ هنع يوي يصوهر ةسانلا! ردا هنا دعس, نإ ر نع يور ناو كانا يجرع تن
 تحيل نإ نإ نعود ني كككدكللا نقلا بدع مهر بهو ةرامشجكر محدن تاء نبدا

 كلام !نحض ةسالاو ي >وعسلإ لوحنبمإ ار اجلاارلا نتلا بهن لين د مارك بعس هنع

 يسن عار, ىزاملا هالتن ىنأ, وه ىاّتلإ | يسن يح جر وبار لكي نسال ناكلاقد
 نبارو) بحل ن مهرإوع ايديال لاله نس سكس اركتبرعد الان دادش ويرغب ناوفنص هنع ىبد

 ءاخاازعإا يونان مدان هتعاص ناز نم كاملا تاماطلا بالالت اقل نم نجر يرجح
 ..طن وزالقهيزعولا بنل هبله ديب ىلكملاركتب نر جنب هنو ناب عي تاحول كانه
 رنا لاد تاعونمولا قمبر ضحي ناكي لا نول هيب لهنا خلوها يردا تملغ تيرا شالا صبإ عياد هبا

 طهر ثيل هنعهدد تزال عم ماي كلك دإبز يتلا كسكس تسوي نب بثوحوانصإنابحن
 ” ل ب وب وشل يعيش

0 



 ظناؤمأن لكان اف ناداني اخ هبأووئوع كيو ص اهاطيإ باع ؟ردارعب

 يدا هابلو ةيامسجر تر هن اومو هن عذب انس عمم علال طعس نم لينعسلا تمارا لون

 انه داحل هدهد لاذ ةداماب ناذاش نلقي 0 ةيه (لب ةيجعو

 ترابه شملإوبإ هنع الايد ايجي داي إنغلايإ عجبي ييزلطتسلا
 0 ودنا ارحب مهرب كب لجانب دعئب نسف ىسىلإ د ماهر ابك نهب

 :ني نمل لب عري هتعايدد أمي تلا ليحستا .هنلا ليكن سفاجا ابا عيسي تنم نس

 تيما ١من مايا دود تام قصيشأد مديليغا كش دعم تقصرت ناجل (نلنافل
 نيش وسم

 9 نيب بهاد زميلاوهتم عم درصلا نبا باكو هتاهيس ذل ناجلو يوك م هتس نم دال يداح

 0 نيرغل ينم ةيرئعو ناكتلل بالا ره نوما ااهلشود :داكلاو نيا ريشي ىجاكسلا اوكا و

 585 .بوضشفإلا ممر عبنيا ملل جوبا ن اها ءاعساو اماه تنل ان هتككرتر لإ اف ةنعادفو

 ًميزايقلةانحزإيكتا هت ” الاهتقملا هيوزجنب مهيأ هنعييوررميضلا+ليعس
0 

 رواجا سىلا را سال نبدهل ووؤس ديعموبا نيم تك بك نا يكسب

 ديلي قيود رت تاس قربا ةاعاقدل عسبلانب طابسار» ماطر نار حالا مهر نب ودهم

 0 نارا هنالك اهوا هناك مكلم املا ساكس ارنا
 اسنالؤ و مدلاو ةؤلا< تم محجرذ عد رع نب طاع .انج دهزعاز هنري لعل نه

 بقل, نجل لهجانإ نيس نينا نع ىدر كسلا اعنا رسلا نبسود نيبو وج هس وبااببلا

 يطرح ممن ماخت نجا رغمحوبإو ظفاجلر ىهلارجل ؟ريلمت هدلا لب هوبإهتلعاكود يرائملا

 يؤمن بريا فصيل تتابع لد ازال ننام نرزهتم يدراىراخلا

 طابماو) سى جب نعاصيا يدر ناار ميرتك كوثيرفا ظ ذك داك نورس نيهرشا رهن داع

 5200 مايظرحتاب لمعلا ن الخ للصور قهابلا نخرلا بع تبدل نو هنهييدد دعسيلا

 0 كما عببلا بسلا ةهإ "اهنولذو ةددشلل ناكر فد امم نيل رغب يكل ما عفتس دامس

 ينسنجو كامل هيا عب ىيبزه سيزورلا يكدر دبرشم منكم مود هيإخم لعب

 انصار اي مطظنل نم اظن )نقلل ير هسيرجل هلا ول انثرح هتطن ةوالط يركملا هولا

 7-0-2 قانرا به مضسوبإانإ همامبالصا نم هيله ل دب عشا ىضم ىلإ نب قتقفلاوجانا
 عي وشرع ةعتإ نسا ليتر نسل ش ناجح عج نيلغت هدلا يعييكيباا

 ”تباسنب دع عب لجأ »لعيون معلا نبع انرحا هتطنس ةرالخ يركسللإ اي.اناكسلا للحم
 اهعلإلت ىلاح كرت ىيرما 0 عجاب نينوي ىلعورثللا نالعنب عج بدم 1

 . ما عورات سأل تاتث نم ىركساة زج ىنإ ناكل ني هريعم نب ىكك تصمم يرودللا
 ذا 0 عيب كرتوم نير ماو مايه ةماركلا ننس هيلا جانحيام للرظني هيل

 ةنالووكما ة ةرمنإلا د ولاه روإ) لاةريايو سو ن اكوا عبس هل ةمجولإ تابو م ملاذ همالك

 4و نع نر طعن ئمعا نب مهرإ نونا داس دنس ريع عب لع سلا اوكا نار ناك
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 قدام اداو نامل يمال تعامللاو نيسلا بهاي هياعالؤو ني اك هنسدددحبو اققند ن
 ادت امعنب هللا بني عنب هها لسع كوبا هب :غ رتمساو ءالإ سلا ويس نل ةيسلا د

 النمل هونغ مم ثيدحلاد نورا اظفلإلو ميال س اعط هزصاساقسلا باب نيرلا

 0 )انجب دوججر طصرلا لعمر جلال جاو يرارمالرهتت نار بع جاها وع نام ارك
 نسل هز نب ىكبنرمجإ عسا ل نايع نبل هى ىنشييعب لصقلاب ناس نيينهلاوب

 كحاب دوادلأ .نيكأناو يزعملا يسفلااار ىف املا سابعلا طعم يول مس نب يرمو

 قدما ضوام ميا لو ازين سوير نطتحر ادا نسف وإهنع يمد ,ايزدلانس
 مسامع لس د ا بوح نب معبر الىلا وب نصاملاو فذاك
 انصارخ لمان نيل ةبارحل ناو اهلا خ اوسلو لا مشا زيك سرب اج لعند رع رضمح وبار
 ,ةديروا لب دوسن نع هنع يرام ثيرحب نينيامو نناليو تسون دعو عيداو رع تس هنس

 نكرم زع بيعت منايا عاما نب ماجا ةد 00 كلهه هنعىزإللا

 اقشاواسدلا يول س نيدمجو و نحمل, نم نعام مره احل هاون ينال رعس نأ تاتك

 اجوإو نيل ةلس نرطج نب اص نعايدد محلا ةدرع نب مسرع يدرب

 ايديا واطتسلا عيب لإ ةبشلا زهةلملااطلإكو دانلود علوا نيس مل ادب 0
 6 !جىيبا ءاهزول ستشلا نهر كش واهزعو نيرظر هبا اخ قعالاأو نرحلاك انما
 نع ة شنو غنا سمن عايادر طقسلا حا جوه نامح نب ”ماحو) لاذ احوبالاد ةصيلا اها نم قشسلا يب ولأ

 0 بحاصوكوإ احيا نالاد 0 عيند نب ليز. هنعايويرغى باها نبع

 وجدا نين نب ىكل اة إلآ >ن.ة يرجو ليعلن ىعومددا» نىك نعود تك نب ىكف
 ديلي هنع ةباولاب خب ئتنسلا نمجرلا بع نيدجحاو يوغي سيل ىزارلا احوبالاةونعيعصاطتندلا

 00 نس تا ليبزر رعي رجول

 اسحب حا سيف كك سس باسم

 ال1 ياسو! ىراطتا اعتب لهم نععأهتبا هنعيرد مةقيطعو اهلل للربع نب ىو ىبزنلا

 يبل نعاو يدانعايلا ناولس نب لهكبرع اكىرب يطفسلا اير نإ نوعي .نااظ عبقور
 رمصنيزسرربعربانعورهوإاواعر غدا داسنب لهجات ءالبعفنعيدم بيش إد مانو
 ياللا للاجار هنعاير_ يزل ار كرك دتاتاز بساع اهي ىرب لهاقسلا

 | ماقبل سما عمي طقسلا مسوي حبب نسللعرب كلا دبع تييرنوباو ىنرلا ماي لإ يوم
 و 0701 تسا نب ب ةاحا سور ساد ناد اسدبطعمإ هع يدا

 111 لا حبحب لمحرك و كلذ وتم ىلإ تعمم تيان نع ىدب

 ولاد م حشوة رمل مهد نيدجلاب

 ١ عاج حرسفل هنع يورو اهرعل جم تجرح ىردهملا نتج طقسا تمس ودرب يكن

 000 ناعاو ظعاولاولملا

 يشد هنفل مجدقنكلا مولا كوداددامصار ةذيككو ملا اج دداشم نكس ماو لدل نم



 ل يديعسلا قرم ورع نيدلا> اهب ىبسلاو ىيعس لل ةمن انه ةلم ]ادلا اهنافداتي

 كيج ديبعول هنع ادد ذم نب كلاعب يلوَس للا اشهد يرن نعبكنرا تالا

 اولا رن لبسلاوعب مذ هيعمن وعر نوع ساذج ىلا دما عرمرم اب تانثلا نع دزني نم

 0 نالت طاع نب يو دب حرب هناا جستنر روحا بهابشابرب لبن هنعاقادد شهار يد

 60 كج اع ايهم دذملايلا ؟تدلاذه ةزملا]نالاهزعإت ودي عدلا نيكو: ةزملا بسلا ملعب ىلا

 نيزنكهول جنم جزحت هز جاؤوس يش لنلعب نجلا سلو رنملل منذر قيال ةةسح هاما
 60 0 طل نيسل اك ىل ميما ءانلاو نسل بحابوعالا ةنسإ ةنسادامم فرثد للسما

 8 نبه! دعا 0 ل ل ع مالا هزفنردلال

 565-5 ىشيدواف نان ارت ل١ كوالا يعبي هداه مشااعبا هنعايود. لاعسلا دل

 0 ةنلاؤم هزلاعزلؤ وتلا“ «كؤمل ارحل 0 .انازو لع! هسا ضيا كك رفا

 يدرب ناهز دسب)ها نم يراجلا ملا عزمسلا ي لشسإلا» يلعن سلب انسار ايو نم هيب ربوهد ها وزسيلا

 اغيل رب نسف اي هرباو يراحلا سوم نب أرب سنس ونا 1هتعاكرد يرجع ضن للا سلوا

 ا لادن خاج, ىموارطلا ماحب نيساللو تلا, سيكي عر تع يردد اللا وسلا بي داما

 0 جر للةبسلا نخ مالا هرلؤودار را اهدي ,املإو «ةطملل عسل وب ىلا م قالة

 ل رجع هنع يدد ياكل نجلا بع بيوس مس نيكل مهن لجنس انارهلا :

 0 ملاوالا وك افلا ةلبلا سلا قرنا ةذكابن مما ندد

 لهب ا. فاح قد: موم هيمن جو يلج مزعس با يشمل ذه اطل اهو لزلا عر يكسو هحوتشلا

 هنعضتبكألاو بقت يلوا بهو انعم كدب ليرزعمل نار يب رسم حرب كلاما زرع ةوت لالا الي

 6 ايل ا يكلا ىلا نطل نسيج ةسوزلا# مهرإ يزيشركوا
 يسم عاني ةر ماعم هرالعساب يه ىدو ايلا طنس لإ هبضلا ده ةزمجلا اطلااهزحاؤو

 نعيد ارو داني عاسإلا بنل ذلا نهانا جوملا طتسههأ نماطونمم

 3 للوعي ٍعسلا ىننربا 5 بهو هن هنعيرد مش نوداورعنبن نعلاببع نبدأيز ب مهبإ

 نابع )عع مج ةبنلا هنزل اهزلل واقع يس المول, ايلا اه دمي ,انقا نيكسو

 نعيد رزوكحلادإنمادمن لع زكر نيناعام طيئوسيا كال
 يدب هول جحر حاملا اكبر لرد ومما نأ ثعسلل و يولع ثني ض حج نيؤعح هع يود نيعس نب
 مساعبنر عدس تن نسلط والوا نم ةعامجاسلا اب اجسلاب«ةساوزكجم برحن بنس ىلإ

 ا وح ::ا/دونكت يونان اشلا سابعا
 /نب ليم امال يظل هاه أور ثيداحل 0 يناوععلانانيملا لمع يعن, دمحارل
 05 د ديناميك يتلمس كرز السن يذلا
 اضل ليد بر يعتب نيل عاطوب الا اتناول اه يرق نم يرتد ىنتس لل يضلل
 و ريا يلاع يكن نمل كب هنعىدد كراضلالرم دا نب ني سلا رع يدر ةزهادل نمسا
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 اير سوادايددسلا باص ن مم نمهني نب ةاسريز نب ديسير نم هت رعس ب شن بلع نب يد
0 

 ا م يف م

 ايده تفحالاو يملا ملم دز همسأ ناك هيلا ىف لحسلا اس لبر ن/روسنا بمكتب يرتب

 ك2 يل هر نسل هنع يردد نان عرج نعقدريدب ماو ميا عجذ نم لاالّع نس ناكو تنمأو
 1 ال يس و ةزوكأب ناهس
 | عتاب ,نعس يرش نسل »يعامسأ يديعسنرب قمع نيه
 يدرج رطل ادي عمن ناس دول دل نع يور نسجل مانا نص عاملا بائكمامس ككل
 سار بدا رغد با هلم دابرلاموضسنب جاى ىاس
 ةولاردس نمي نؤمن ة رهن نا ورز ى سعب دادز ب رع يبو

 دو ثرحررب يسحر ابو ارنب مانا جرار نع هيبوغصي ٍتالار است هأع
 كحل ري لبنددب كلل ةنراضلالاس ناداه انا 9ملانب مس ضلا
 قردسلا ماحلا نب ني تب ليبعم ذتجرمسأنو هم اكو ادنمنيولا بعرل هشالكع ل ب دغ

 نإ الثمنس نمزإلاب خزاصيا ماجر دمسنأب هياكؤ وير نصسوإل ا هكدسمرن الاب وي ىلنلا
 زبد وس يجرم يرحم مانإلطوإسبرضع يره دعي ناد اهراس
 ني ؟ةدرغم ني يبرد نيل ةيلص ليجد دنس نأ ثس م هول ربل لعب جزم نضمن لها نم ناك
 املا نصاب نعاو مذ تيكرمسابلو شرد بج دسعهتبادزساول)اتنرنرجانالب عن
 نب زر نعوه يردد ىسعنب نورا ههنجل نإ هنعي يدر للم تجرد وكر ىسيع حا بيك نب ليمسلا لوم
 تا ملا رفح ب دحسركباو مم هيل ويش العر اذ كلو سرع جعلجر قإعيدصسادإو هع
 ردع مالا ل م دوم ل

 0 كل ا عيورما رخل ريقردل هدم يعجب ةزجح يرهمثر سو نب
 سل و حوا

 د ةأس كين نيلوس نيس مش لع يب نمزوعد دحسابإو نينا
 نوار رمل لو دانوب لز” ناك معؤد هيؤ»لأورحمالتانسن جيشنا نرخجن لجل

 نايهجرمس:يالعد مدنا عن هلو شو ضد متهم نيل يعج عجاطبانصاظفاحائقنساة داصور وام
 ”يلروضلايه لإ رىدخيلاو دداديلاد داس يراعأ 7 ماو

 الزرع دترر وأراد اسكن همز زد هييزير ونوم م وكوت ةنسأك زورا مسؤل ةنسدإو معي ةمزحتب

 رع ان وجيه عجددد ادييرحا رماة ونال تّجل تلطذ نب اليو ثال نيمار تالانم توشنا اجرلع

 اظنويهد الوفا هولا كرما ءااستنككو لب قياانار يزل نيد نيالا هروب تنع
 نيفسار بيوطعلاش هب ىيرير د نير جأ ١0 :هفلاثر هديسلاول | تللا لحس بانها ىلا تايب نبا

 هن ءاجؤنلا ربل بوسي نيلملل يه كوني قرا ةمانض هي مرعرمس يرحم ةمانحبالق ©



 ظ
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 مررعوراطعيلن بجو ثيلااد هم نإد بردا نوع دوس نبهميعم بيحب دينو ثمين

 0 3, ةلؤغملا ايلا هزل قد تدين الار دشن وزملا نيس كبيرا م0 ضيرلاء خذ.
 جيان ترملار بحل اك اك يطلع تت ةحينعأ إيد نرسل هّيشلا نه تولاهرجب ان نم
 ياله سوه بطل كوبا لا غرس زك برهم يطيب وم تورهربإ ابل هضم يوهم
 0 نيد قرم يارلملا بول نبدجل ب ناولس لاو هنع يداك يه 0 نب كيل ابعجرع ثرح

 ؟قيرعمفحرلإ بانا انهي ومار كرا يق نيجيرمل ةبنلا رن عون ودكلا اقارب دثنمو
 0 5 جعا سار كيل زه سن كمرصا هير ايسلا نان للا> ن

 تع كررت هرسلا دإبز نب لع نب نفل سموب نب! هللاذ 041 ةنس بزملاب اق فيعس نب نومي
 مج صاح حيزا يزال لع نبدأبن . يروا نبا ندلاتعل نيكون ترحيل سل
 3! بالا قمل ناس برجر هشافودص ناككلابهنم تعم حلاصن لجل نعاهود صير و
 ةزكرلل ذ لإ هنم عم ليلا مماع نإ نعبدد ماه لاني ىلا رت م هتيزنافرشلا هنحاب برجع
 ايل يزارلا ينوحاطلا بوهعبوبا جايخل ناعأن مسوي هنع يور هجكم هتسخعإناثردح
 نال ثايععر ههلا بدعم نيزصللا لاله يزهو خرز نباسر ناربزلا عبرا لإ نعكورب

 0 يعل نوكيا يرتعسلا يحلو نيسلا بماي قو نصره يرسل ايهت, تعم اح

 باخر مسيل سلا ةحارا هر اهزسدش؟ب لولا ايلاف ةلمما
 ابتوررلا يلا برطعب نب تسري بوقييولإ هينا رف ىومئملا,زكوبو ةيتطال )هيو قنبر تبع
 . تعمير انزال نابحميزهجر كمل 5-2 مهرإسيإ نع ثرحؤمبلالها نس كنعد

 © نحلل كامب عد ةكليزن ىدن الزفعب طغعب نهم سلوا ىرعم نكس را زرحتب بوق
 ن5 مادهر نارعملل ةينمل اره تؤهل اجْزلخو تالو)ا لارا فم نيا نركمر نيسان
 بع نع كيب ايلا نم ير اعل! ارحملا كادرحن ناددس ندا رريجكوإ هيشلا هله
 قدد احمل ساحب نم ريكي نبع نمقسوبا يزل ره يدمكتب رجل رعب هنع يدل ساد

 0 تشاد يب ستساعد
 طور لرملا يرعس نير نتن سل مرر هجهاطللإر  مالرهد تورعس لإ هنبنملاا اه نيؤملااهزسا
 ا ناري وج نيرمغ ابا عمم سهل )هل نم ن اهكرصمي تاهو داري اسمو لجوجل د راو أيلو دعسلا

 لير مطط وكل ةطمثبهعا سبعا نراه نب لعن سملل اوهام مهران رهارك
 رو برب كسل ودص داىدنع تكة حاالت ماكو هنمعم مرعي عج
 نر: يرمي ت اموال انةن امس سنعضلاا ةليلؤ ل صولب هنداو تاكربرصلا عسانح
 0 06:1 امنعزل ةسلا نه تالا لالا مزعل نيدلا نكسر هيلا يكرصسللا يوب هنن
 اد بيرام لاو نال خ ردم كلو الج دعس ينو ناضلاودس ىو مدس لونا ىه بركيدعم
 هن عن مدزاوه نركرعب أد زعانقد نب مره لوس ىلإو سس لب عبي لحس ليد سأدو لإني رس

 راهن ابحي كلاين بوهر هيي يد وسنيذ نمت هنالك رسلان «نيوي انما



 كج راسلا بدال علا ميال ود عيت هتادعوم را دال اكد مدير اسال م ب
 كيييررلانإرا نب هيون نسف كيرا م مقيم. ظفاكإ نارعلا ار ساحل اردنا يبعاباتارل ل

 ١ نايا نفور دعا عرار يعمل ام تاموانج فدو احجز ييسيسا
 ل با امتد اكو ىعتب رضوي لع براس هن طرتلاو الر هتف
 دما معرب نيله لبس انيةسفابار هن نيعسر نالت شاعبت ا
 ىلا نوعاو زم ة[يرداجْز مز لل حرت قرسلا نحال اصاوّصن 0

 21, ضر اير ع اب بخل حس.!إ هئيراسبو نابيرا جل معا نرحألل انبرحي) نيبع وسجل انا سأب عم ناب

 ةياصإ باس هتك مزيعم ىوطنا وشمل نارجاريسلإلو ىنئلل ها بععي ريتاعلااب
 4ك رشا نه كالت ا ارا وك اللا يلا يزد عرسه سيلوابح كما عفش 6

 ةعاجاس جعل درادالم ةنريورترملا كبت ةشلالمه ارا كب اهبلا ةشلا ناويعلإر نانا

 كيف كا ناكر دالهتنملا يرسل وكن كنب مضانهدب ارب عرباو لمدد .الاييسلززطد ميس طي رحلع

 ازا نم هتئملا يورما هءار سرب مزاح نب يرقني جت: لعب مفايىترشلا )ننال ذر هنجرابؤ بطل
 يقر اطنلا لس مهرإ بليزر زجؤرلا بيربري لعب يبس درالاسس اع فإن عشيرح
 تايزورركمطام ماب هنأت يرو هنياوبلا )هذ نةنلدلاو ,قنمل نجل مع نجل نسوا هن ع بدل

 ةيدرل ل نيد مسدلا قرح سل سمار ماسلا سكة يلا بوب كه جان ركب ههنا
 دال ناني زرل مقذنزجْش حرا ١ نيم تدرب نم م ناكه ايرداال رزهاد 0

 اسايززت هيزىوتاعرمل ها يعلو دج تزل هيك انكي
 ا جر عابانمكردا تالا هلحر هل نابصاطه نم نايم ا ضانلا يعمر يدوا نب رعد اطول انه

 "عنبر ميز يعدان اهسالاربخزب نوضسرظم اباوىند اننامهرإن يو صارو راللصر

 نايا هللا دعي! ىلإ, امر دج جت نبدحلولاربعرشللا وار ىاترطابلا نقفلا نب لحاركوبإ هنعاقدم
 "العنب ةريصابرف زرغتوباو «بامبرا ةنس لعبت اهو فع جر نا دكرل  نمتلاد هرب رجل نيس و إو مشا واو
 نتيداخؤ ىاظحلانايلس 0 عتود الج لربك ساعه نم ععب نالرطملالهاتسحاك

 خسانلارمزبمهرإقاعادب ادام ام منن رل هيدا هج ىللاد يدي ارعنعبر ثرط باعاإع تطلب

 00 .هنل دبهإنم نيب اهايلو نيكل نعذيرحا نحن 10 قإلادإوهتنلا يلا ىلا

 ماسالا 3 علل ةنسزهل عيبمز اق ؤدظناال يردن اة بلا ةتعدس 0
 الاي اة ناخهر سار مل تنم لاهل راتبا ءادلا وكبر
 عغالوالا 3 نهر هيكرشأ ]لاو يدنعايلارهت نمير هنح يدد] نحن 0

 زاره ياللا تضخم ب عمم امأءانلا يدار بلا جينر ابلاوإ مدلل يرد
 انام لبا اهزمؤر طع حباب ةليؤشملا, ابان كو :ارلسكوتلولا يسار د ىقيرتلا 7

 538 تاوعز نب عيزاملاوب هلا ِس جّرصأحن ناه نزح دول هبلا تنل ورزاعلا مو د 3

 يع فاول ,كاحمس جرم او هاينانإ نإ ةداجرمسدددإلج ةيرحسلل اخ ىمادإ اهصمرجر نيلاب



 يوم ةصتسدعإا ؟رياتخ دز اضد نيام طن دل ابيب كانم حر اكو
 معو ف هد نكد ئلاففل مج 0 و تأذن

 وعانب كل ل دعو فانز مع ناي يرازعإ ليععا

 ل بوق تاه ناندا نال لون اصلا انا ترن قلق ةعاولاوكتاب اكد هرقي

 ىلا نارللالورنا هب لص يدلل هن ناك لا هراملا نع نب علنر نعانانمصوإ هناوود ترارو

 دباهضاكدم مريغي ماش نب نيس مهنا اب كيو ماع بدرتسنلاك نكمل مهد ساحعي رص

 ا تار لوس ناك يورد افا اظن انين زر ةدطم ا وجرب غصلم

 ولاد ضصرمرشلا نم هلو نامذأل 5000 رهطملل اسال ارانع ا مرنعن الانف لاحر هيلا از

 فانتا رز هسار ؤطنو ىباربنخاد هلرذن اياز ناد تلفن هم دييؤجعان
 راي ةم نس قرار( هادم م مهلسخا سويضس ةوطلطوإو ما/إ دس ناسمي إو تام

 ولاني اني يد يملا ملا مهرأ نوشنب ريم نيمفطربا هنعكيد قرايسارحانر نعمان ومص

 هنأ ا دفماممدبمل ةينسلا اه هملالارلااهزلنؤر داؤتم» ايلانوكسو

 ظادارعاقالاو سار انعان ل داس له نس يلق وسا كاريس نع

 ازاله نيبو مدت معطف الجلاب وصح هي 0 نوما ب ععحازإر لأحاظفاليجاوإ

 3 موا ةنيؤصؤ ذب عرتاسر هيرصلا مكون[ لكسيناوب الكا نيساابإ لاه عيب انلاذ

 0 هشام مالاهزخفي الام مدر ملال قيما ظذاذلر جرب ءياجإهرمسب أ هقرسو

 لبس مقنانب د ن نيف مهرارماوملار انسؤرزفلد الب نس تارح جا وم نشد جيرس اهل اه

 م او نعمل رولا داني هجل نر هكهسا دعا عم ارسلي يدرسها نم بطفل

 مزن اكقراالدا نال اله هلع ىجرلا مالا يهب كر اسارار نين جاين يشل
 هينا يراك روسنا دبع فاو ماه تام ىجيرسلانهطم يدر ربت تيؤس نانا

 ارد هيلا تاماثم ل ةررال رتل ادبخوب بم يلا جرم رينمب اهلا قرب كك ننكه مما ةنم
 0 أ” كلذر ىرداسلا ةيتؤا نيكد ةسلا ةرهانسيادل نر 3م الار ذل نيس سيكا
 طرا ميلا دإ عرب لهعب متفاو ىاشلا بحي دنع ايد يررلا لس دعي سلوا باشا 4 هيلو ةيرامإلا وسب ميلاني نا ارتعا طا نر اوطر ىبرسلا نال, نامهمر اسيا هئنوهلاةنلا
 5: لارا رشح دره لثنن نسل هرب تملا ديب عربا دى لع نبني يسخلو ظئاشارج# نيدممكظرملوب هنع
 اعزب كلل بصر ير نيفزلا هييرم يدب ىو كدر طعبدمل نرعر يذلا ءاحواب رار عمير شرمانب ل ملزع يدر دار+ نكاس نس ارضك إ ذرهوبوسلا نيملان أش ىزازاجاملا
 قسط واط رهتساسما هنن ناك جل اونصلالاةو هت لان هنعنلهبلاتلاسر بظروف راغن سملر د درباركدلاد ىيرهاطلا رمل ربه عريطعي مطند نب عرسطلوبا هع يدر دابرساالع
 اددرو نيل ايلا نس يييرساركبالاته يرانا ن ظفاذل هاا دبسعربإ كل ورك بزل يدلل دب تف 7 ناجل مس نب نوسوبإ هنع يدد كرر رفمح نيدهملالا لربما ادد ارخس سري هنس ةر دفا قدم



 اما رسأ ان ةنمناصيررثمت تارا نفد اك بحاص جملا رب رهف لوويرمجاب

 ناعوتد ةيزيوعام كيدجرلل ةينسللا ره يزحإل ازا اهنرسا ير ةامللا كارلا مسودإرإلا :دوكسو" ١
 رجم ةبزدنرع ير اهلل فراكك يتجشا جت نب ةماسلا دعونا مم جملا لهنا نم ةعاججامبه وجرح

 هزاز كذاك ى مر 29ريعسولا ناهز ىزورلا لمدرب هنا نسعي بداخل ىلإ كانجتي 0 اكدلب

 5 اناعتمام بيزكما هني ق لص كر داالو نورد هنع تتكؤه اا انيق طاح م عالةدأر

 ةييدردا[ن يزكي يبلغ ذاوم ندوه نب مدنا لعن د

 نايا وس يوكو زحل نجلا بحب ريجيم با معان جاما نسل م فض اقع
 19 ةنمز ةيدالو تاكو مزيعد جانا هدلادعم يعاب .م«ىلا نب «لرمناا درت نب د 7

 الافضل مليا هيكسر نيام ى ناتطزتلا بالو نبط ليال عيورش همأعدد

 اس انا مال ا هزج وز س ةبزيعد نانشرملا ةسنا ره نزلا هلو اناا -
 نقله نع اكد نانو ما ع اونا انهم عد اكلي د رمح ابطا كرم ثمود اما م

 ةيوتسولا ةلاسلا ياك بايئاربل يتلا ربا ١ع از ةزجو قدوم أسفلا ابحر ح < نب م

 هنئلا زم مراييل ,اطلااهزرلؤرةككس ىزحا نيس أهل تح اهلا جو د لعل ارلإو بسلا

 لدار نسنرحلا سا حان مزعل زلالا دالب نما حاسم راهن ةطسجرسملا

 ديمي ماا نإ هلا ىمنإلطتولا ىدايعا + ءاه بيرم نب ةراخد بننزعلا ن

 يامن تك موب نسل الة ؤانورنمو سمار نشوف سور هطتمسؤءاخ لطفا لس
 الاد طاره يرجو ناس ميلاده دهادإلا بع ضروب نيرمل اج عجل ربع

 ايفل تايلر طال ينس ندد رهام كنب مشان نع رك تكودا لذ نكست

 لا ننيولاضعلا با تععسام ف نرولل هن نكت مرير ىئذتلا تملا إو كورت
 ارض اشر شكو" نع هنا هيفا طشرملا ىراصنوربردرهنب , مهرإ نزع شلوى لذ

 نيازي كرما هيرب ز كلاب هنع تكا دل ناني نمط رب رجأ يرون جاها طا نع ه
 لم رهتمدلا بهو نمرود رف ميو كرما يلا نية داكن اهزحا قود! نيكس قوما
 ةلع تك قطلاو نامل ذكر ع زحانإلا حرم 0 ماعش كرا 4 ؟ ناو مومن قعارب :

 نانربعجراوإاد د يري عمها روععس ب نجل مسئولا يرامالا هن كودم هللا هجراقدللاد

 0 0 دارس است وراسع هس ددحإو ةجداوتمت دا دنيا 0

 2ا2ن0لطه يدايساغل آي راجين هيردال هيشهاةره سس أرلا نيب فلاللو ةحونملامملاو

 نامل نمايرأجلا يراوملإرم نوغيعس نب بااعريلاب ايسويباهدلاب جازت نابئلارصاخببلا

 ميك نب ب يلهأ نب ناحو هع .ةصشو نبك" د نين ابو ىبوم نب هد هيلا ليبعوم# هيلا

 زر بوس جاب مصاوزنأن ١ نب عييلاد ىبلا وضم باور عنوع نبيرمتم ل ثفعلا عرب مناع

 نيا نب نيل عار! تورد ليما ع هيا ام بعينيك! هنع يود جهد

 يل اخ نلهانأ يزلاهإرلا يراه 'اعرطملا جلا نا ليعرست نب ن ليتح نط زج عرب اخت

 و0



 فيلا كلل اى نب وقلب عر ئدعأ نت لهو سش عج وب قابغامسا هتع يرد نجلا بص نع بكا

 98 اي نوكسو ناسا و 2 00 كاداذ ليتسبن يأ عضم ىلا نان اح ثم انا) ردع اه نب ليكن ىك

 جوز ولولا نم مم داون وك ك مادا جس ناد را هللا نيكس وهو جمذ هلا كو كتزوذلا كيك

 عسب تيبشأ ميج يزن يرش كاوسس نر هر بيرل مهر! ف انزع وبا مهد هيلااوشما ءدألرا نم

 وعى امر يور رب هش يصعب ورغخر دج ا طولا 041 ةنسزحالا عيب د رس سو ون»

 *درع ناو لحس عييرتسر ص ةهرسسا رود ف اكةيسأ عرب برح نب سسوس يا نب ةيتع جرم كذي

 كاوزهن هجن شعب دعا شادإ نديعموبا لة تاشإلا نيخاسصلا سواره رعب.
 نس ةزؤدألا ىدو نما كل ةلصاتس هند ةناكو طمتتالو ره نب له ن وطرح شور كح ناك

 17 هنيدى سبا هوا جوفإو يرشبقلا هعمل ةدضاب ناك ع طع نابامر

 رسما مدار هنن قود بهو لإ نع لحود قنا وربخ برع عبو وس هينا نبع

 - هةنقهاكرر اكرصم ؟ نكد جملا ١ماطلا لإ نيرغد م0 طن قوداوس بورت

 معزه نس يجرشا ورع نب هضاب داس ةيورقر امه دهر ىللالا هددا سعر ماوشفت اهل بلاط

 © ةم وجل ل1 ىاسسلا نيج دحلا بسعواو يل حويل دواد نبا هتع يرد هريكد بجو نبهننا لعن

 نراك سر قراعملا سؤحب مسهور ستتم طل اذن ناسارح دال نم ةعزم هزازي ىلا ةيلبلا

 ايفل ل ةدرفلا باكو هنأ بيسو اضع ثح؟ ؟ةرذر دزه ند ةسيرربودراسءاو نهد عنيا ذه سس

 اههطحح داعب ناوع تنمي كرت صاع نب هدلا مح تبجنسريناول ىلسلاا مباح هنايعايلا

 220 كدوونجلا للا نب ليغ سا يعول انبم نطل اير ىبؤس نيو ةلعاج نعام تنيك ةرعرنع
 وعلا نجلا نجلا يرعب ليتم بهل ا دنع قدد نوكأ ميل لإ ىوجوعنب هينا نيجو نيبعابب

 "يرعى ايتلاولاو:ونعوربججنمم كيرح بحأص ناو زلال مي عيدرتو سضيابو كنس هتسانحام

 مامأ ونحدأ هولا ىبع ريك لهم ب هاذ طعوإهنع يود 0 تكس لواوانب

 ماضزيلولاو م 19ةئس تءامطا ار رهاص نب ىبكم يوغملامت ىلإ نع نيكل نارها, تكومع

 رعدللا تا ماها ل اد ماب فس نفد هرارهاهرهكوب هيلا نع ىررب نجما حاصوللابب

 0 0 يلا اذلر ل م رارثاو اميل ع نيسلا متيويكتملا هدعم دارا نوعا وس

 ربا مالالاهسسر هرم تاجر يطيب تكرم هينشاةزه تور تلا انمااهزلاؤو
 بايو هيرغدي دل تءاكوابكسو اناعت لاق الرا هت نكي زعأد دعها ديعبرج
 تايواني يعني ااا ؛عمس ناهرلا اموصحا :ىم ناكو ليرط أب

 اهب ضزدالاكلا له درعا دريعلبعو علا هس مذ نع ميلر ةعلل هيواوجا
 019 لله يرزور ككل بسلاح نها اهل يارا هكر ةزملل نيملا زج قمل
 ائذالط ها بعيوب! كش كك فلا يزود اسيل فج رعب لوح ساجر ةيلمللا 'اذه ويحد
 تاكد ررجرىلسلا نيز هبدُك ى داع 8 ىارلاإ ا اً نسوا هدد واس يأن
 ليعمل ان هنن هنولا يوراهنيلح اسساملاوإا هع كودر هزي ب رينع نقلا ربع غمح



0 
 امذ نجلإ_:رسخ

 0 د-ن نب أي روم الأ .رخ مل ى ص ايف ردم ارا بح > ز ابو تسد

 ركن و |نع لقن اك او كل ذ وكوب ١ هلع طا اذ "بضل ب

 000 اه اكما 1 ىل يضع يلد 9 ركأ د لكني >

 انام هل ترجي اد ديلا لمملا 0 ل يخش م امك رم

 54 هان عيش تحدي اتلاف يتسم !امي١ درجت بنجاح زق هل لهن

 نع در دب طمحول او رم 4 خس رجلا يخاف تاس هان مش ىقعل ا ؤاذ تاك
 د عر !اوه“نأي ث نح د الدهب له 1 حرمر وم “انآ: نق ةجارسل ا نق اد لعب

 لكقدهذن ؛ميع ايبا ب بوقعي دب يك داع نب بتم رعي زم ام نأ ليشمل بحام
 كرا زاره >عا قوسل تاقو تاو يره منسم اكو رس راف لها ةدلع يمد

 2 |ىسملا_افاس اولا ماسسم نوي ةرثما ١ قاس و او د9 تس جرخخاالا د أج

 1 ا يك ننام عاااجل ١ وكوج از رعلا نمعرخ |

 ترامملا عرب او يرويل ا سوس ىلامت يور سني رع ع اوي سوم نيعاتلا

 ِ ةادونا|لاكورب ىصلا هي وعم و باد هب ا 0 اى سدر ا لرل اخوار

 لمح“ ١ يددد ا ليع ىلاك (يكسسم انو ىنم ناك راس ى كريما ١_حشانطلا

 ىروللاةهمسع ىود اس اب هي .٠ مدا ام لاقل ةئجلا - ل ا ءرمع ي  تلاس لح ني

 | لات دل اح نفت اخوي[ ليس و طاص ل انج راعم نى فتجعز سد
 أيه نيد ءاراءاو ززممل اهيل يت دحس وق ال | ق ودص فيئنحلا 0

 00 | دو اول ؛ اهيين ىاعل ؛ مظد ثلاللأ

 عي نسحل !نومحم 5 ع نا و د 4

 نيحل رن | سحلا هد تاتكارع هور سرق | ل يونكل ادارح بدصتحا

 الزمحت ين لبخا لكي ىلا دننغ ىدد ةداحرل أ 'يننكك اسرق ا سلفذ اوح نب

 كل | عنرل اذه هنم هعس د مذ د ظف الا ىوسإبل ارسو لسع 60

 هتزس ىلا ةيننل اهذس تاقلااهطاقد ري مغملا ربا ىف ايكو نريسسلا اد !مضصل

 دينا تندم لس وهرطع هدد !ىلاصوتل | منن كلذ | شعت نب كلي أم ن ثق أرس مس ا ىهحد

 , ههازع اج ن اعرب : ذلاوه أمه روهتمل اما زصريإ هس لو لسن وق صان و

دعو هر "وس سلا كلام يرق ا رس 4
 | اكدج جت بيوع وا

ا ا اوم تعا د انا يب + رم رت انسمغ نب
 0 

 ا مح تسلا هلا دياز شالا نيكو ١ هلم دح! هيسوم 0

 تالمهل , سييسلا سب نوسك امسحلاو ما 5

 00 000 5 (ا[ستاب ديت ربل ملاره د سنحت 2 سل

 درهم مشلا نع يىررب 0 يقرا
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 فا تل اسو ل أد هديجا دنس هس ارق | ذات يرسل سس دس موق رع ىس ىم عم لمعمم , تلاس لوبق

 © كسسل (اييش 2 3 يلو اف قادم ندر ل

 9 بعل اي أه ديد ةهلا لاذلادةلعمل ينوب «#مللا نيسلا لاذل او
 نس عين وسو ب اسما ىلا ةيشل ا «ىله و نحوملاءامل سرح ىو

 سهتشاد هيبه لوقيلا

 ث دح ىلا لسلأب قدورعلا ي رهوجلا ريوس يىببع يوت اج ره عجول ةيسدل | نول

 0-5 ءارحانب رمل د رث ار كبىف! و لش 1 لح :نب > وضد سا. هولا ذر اهي رت >كهن نع
 هين شل اريدلاو لاس ب يضعجس ره هنع يدد ىحايرل ما اواي دو خاغرفلا ةداسع

 رغد ىف ريهإ اراك 1نب دس بع عين جتو ىش امل | هد اربع د قد رهلازعل !لبع نيو او

 5٠ بسلا فبل عددا ةرطم هين لح نضن ىفو

 وسلم |دهمرحل ! اها قد ءان ادي رشم و نسل اون جارسسلا ءارااد

 يدس ادبع ب نمرل دبع ةبسدل | لوف روهتمل اد سرثلا ىلع وض وب يزل ايه و جرسلانيعلا

 .ابأ يب قعس ا يدي سايحل اون اوربي ذ تي د اجييرعيدر فاق ععركور ةميلا| ةرمبل ألم نم جرلملا

 سود اديحل درع ناكرو اسييزه | نم نمي لوح قتل ١ جا يمل هدد اربع عيب فن امسي
 لييعس نسون نود كب للا مأن |ىقدو ىد ري ىذب ىاد ن اس ا يخي رضع ث لمت ناك حورس ا لبي

 تحس او زااكال | سلوي عب مش ارباو ليعس عب ٌةَسيش اجراب ل در اسارنب مس يدالا
 دمحختد لاحلا تاره نيد كرلاب و ىلالكت |ةارذ بيدرهد_ىلطنطا مهاببا وب

 ل أر نب هسد ! نمخ ى امد | نقيس ف الك نازل ١ نيقس نب

 0 ارد املا ون يسلعو دب قل ىلإ نب طظوفحمد

 ةضئدد مان لو لمد | نعل عنيك نب نم 2 الاب و ىرسلا

 اًثرلاىلا 1 يرشيفلا جاجا واس و ىزاارل ؛ احب او يراوعلا لبع امععلشم

 "لوم ىف نناىشلا تقخلوقب ةداكد نو اقخلا عم. رشسحلاو امهر | قرلا ساحول او

 يي ب يب ناتو : كركد 2 ىلا شع وت 1| وزيلع هنا

 ع ءاققلاد 6 عأبسملا ىح ةييكص لاوم ا لاك اكو ةبحصااذنا عا

 0 ةرقس رازب دوومتم عريش درر) اسي سوس مس حيا وسيد صم ىف جلس ريش ل عميس ى | مس نع

 يتلا ودبس ١ عنب نجي ايحلاوف اان لوقب كرلعصلا لعسوب اناتس كلن كف نريبحلا
 ا جال احيا سلا !تث أكم و لون انك مدن ند نحال دهيشرف دحدالا

 تدي نو 2 . تفاورطلاى ىعل ١ ىرملا عب يمص

 مسسعل اوي ادلع بكدد معلا ةلسعدخا اد رمل اس ايدلرأب | توص ةيس حل بعدد

 لل ام ل !ىسيعوب ىلع د 5 أرسل !ليحسول او ىج اح ال ا قيم )هيب ]جر ادع
 ه_ بلع ءارود جملا نير ىلا لام دنع قاهرناى ى دعت نام نبع يعد

 مهدد اوا مد ل أكد #ذدار# ضان فد ىس تن اي هيث يق ةفمع كل ال وص >ي باكا



 لمملالا ل ركو نيسلا قب ١بلس سولل بسلا يقر ادارات هدبسلا وضم رهن يش ح
 كئرورمول لسا ةيسنل !هرس نارا اميرحاؤو اولا هنو حرتتشاب اوي رع طوقممل ا ءارلأ نوكس و

 مالسرمرطسال !ىل ١ أهيم ميل اهلا ىف انه انطوت ار عيب رفا ىف أول هرم كرش امهدح حد رعوت نس أو
 ةريد اعم درب دا ذاوم ولاو ماع ىو نمو يعي انتل تن يسد | يكد ايلا يرن سلا هر امليس بتر

 يراورملا وسبع دتورم هز هدد ا دبع ممن مل ىلا لحر رم باك موي رسلا الزرصلا يو رص

 لاووم اجن | ةدس ل! ءيننلا هزم لمحل ١لال نيرشو ةزيعل ؛نيسلا متنا من لسا ه

 ىويبل ئبأب طن لجأ | ةرسبل خال ؛ عم ملا عيت اةناليت لس !ىمس جا كيه بيعي دعوي
 . هزيل روهتل اهرسال لات هوم ىف مثيب دمل اي سلجي ناك اليرسل اب بتل ماونتن الطن ديا ىلا

 بسن عيب بش ن ىلرمروع ٠0 يرسل | ذي رك ىلا عرب ذم بسيد ذ ىل عرب تول اع ب لصدس ةيشلا
 )دل م عيرتنا رع. دب ةفوكا | نكس لص “يا ىدادحتت ادع دبع زود نم ةسرخم

 ٌلياو ةرعشس و يرزلل ا هع مدد نوم امش ردك يرسل ىض درع نبا يرمز و باص ىلا د

 هرببش بباةراما ىف لزب ابل لس ت مو ىلا هر املس ىدل ات ىلا عزيز مم او برج عب سنامس و

 نو دردعيت ىبزمم ب دم ازكي لاق_ريتمل ؛«رم تن ارواب مع ا يرسل الوش رل اخ يباب يع أسس اتناك
 ,, تدرت هن الى رسل !يس |ىادررفنل ءبحاص روحت اي يلبي لسنا رجول ادبع بهمس طف احلا

 شن رع يدد هن اهم ديالو ىلإ ايدنس قوت ناعيص ازهار | يكيصررم يبان ايو ةرسل أب
 لاو اند ىلا عري ليس متم مأسو هيلع هس بص املا ب اىيع | وم وم اج كل سد او تالانعب

 اص رت رسحل او هن ارمبول او ٌةِمعُس و يرث اهئ ث لحس اع باو سرر اورقعرب اذا سنت ١

 ىز اج لص | مرني نبسيق تن بني يل ومروهال يدسلا زجر ادبع يرعمس عاج لا يارا

 اطيل ذل عن ركتبتك هوي نتطلع رفاع تمد أ لوفي تب شداد نيون دعب
 عرم يل سلا ةناهره عرب لويد لح | هكر أموريذي ل( ىراسسل اوكرب ا لح | ىو اني يا

 م يدر ةدرع ماشعو رشم ىلا هب دو اد و يقتل ابح اصويلكل ا نع ورب قولك له |

 د ايذع >4أ عميس ىلع >لا رشي لح داك لوب امتار الا نع تاعزمرملاك در نع نا كحد
 جرليعمس عي ددل انبع عرب بر ا ورم عرب نهيرع) له يرن او لارج هيا نس لايحب م.ييتح >يلالد

 تعسولو ىلع دش ! شع يدر ايكرسملا أب, ثعردلابع اطنخل) عرب ليز عرب وتدل لمع ىلوم جلا نبع

 فرع ني سحلا د يرتمل ا يردد ارعدب اذ ىلاحربلا مهاب ادب در ب لحل ١و يرض نب
 رينا بح اص ناورح سيحل ! يزسل ! لوقد نمش طعس عبري نام مج غو يزعل

 بحاص ىوكلا ننام ببدحن ىلا ام دثرِ تييعنعبترسلا نس هيب بقيد اند,

 نأ اقيعنص ناكل مذ هنمع هذرحوي دين ب الاصولول اوس و ةبمل اهني لح مال ملكا
 تلورتم ولكل ا نعىدرب تاهرموي دمت اسنلا ]رفا بعدن لاقو ايلا ثيرحلا ضب

 لافدق ىكك انه !م برسم تين إب ثييردملا ير ازغلا ىموم عرب بع اهسا ديحولاثي نا
 اب تعمل اهو دابزل ! يلا عياد نابرو نال ام يي دد ىمو نسل ابل يزارلا تاحىب اغيب
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 ا عيت نور زعبا الهيام عدابب ينم ؟ى يدش لسنا لدصشم حرم نبع < عسل ا ىلإ د هن اطقل : بع دكر ض6

 يور ام دنيم هدو ةرثنل اريك اج, اجتوثهب ثريات يود عاج داحلاد كنابنا

 تا تركذ اب لعااري نيم يهب جحا نافل اوين رش شد مع امس اف ركع ادا ضن ةح از ءامرتلا هل.

 ةيرشر درو هل كنك ار لان مع :رييط املا ذي اهراناد تيد هلع ىف جينا

 . طالخ الارق :نأكااذ ازيقضح ادورغ طائر قياس وك مح اندم همم يزيح هه لك ؛ سرت دنس عريعر ١

 .زيممس | يت دس ١ ليشرلا ماريا رعت دد ما كنتم مناع ات اندر اري قل تس ع

 تن ولد تمم عب باصل | يبس نب بوقس با رجا ديم رجركولاو اخ بوش دنع م

 اكبر ب هدد ا دبع يل ؛ اجب وجد تيس نبب بوقت هدح مس مهام وسو نسل ا ماش نر دالس نب

 تك اعد اد يرش اساعب يره طرب !هلع كرت سورل ابحت عنب س امعد ير أدون ارومعمم زرت دمحاو ةليح»

 رحاولا رجل اد “كحل اممح يرطب ل1 مجر ازرع ورشا شل اروع عبر :ىلطد ىف ارحل اءرسجل اونا

 اكد نح نسمل تعمم اقل ينجلي كر اسس الود نتي دن ميزي ىسرادلا يرد يريم تن

 شارب ا سلق هند مايو تس ل واه مهي درف قت د لس اسيد واعد نبش د ىلدج او! | نس ةثس ىف ههشررب بوذعب

 كراروعإ يز عد دج ت امد قمومس يس هيلع و بو يزج نع ىلا | ماسوبا يش ىكا | مس ول او ىف اهيص الا

 اندم انْ ادع اطناسل ؛ ءناكزم ادى ؛ نب ءارغ ىلا.حد ن اكدر الياس شمل عندج تتدلا ىلل ذاق ىلوداكد

 لقريش ب برقس ب ركرلا كذو معي دس ند! تدلد رك ا لاقو د لذ قدتد دا هشلف اورتن
 اهب وك ازكوازكش يدره اذاذ هويسحر ىلا !ريعدرل وم اوزخ ارك نيوكل الاذن ىاولاع ىل لد تلد ال

 قكدذ ناق ىرعةرس اراض د دول ]كل نع !عدارلغ تم زعم امايا اهيطهنتد ىطقسل ايكون اهلاوي
 انمى روع الاقمثرش ان دلإم الم و ضرايا 0 ايحدل ىدعا> لاسلو ةلطسرتم ارحرنا

 سف رن .رح ارو ”اكم أم و كم د رظا ابج عدس ارت 300 ْسريؤرمح الا

 سل يرانا توزأمىا نا نتن 5 اءزلا ثد اح مين ذ فاي امو ريل ال اق ملا نفدد

 رخ ب مررم ليقول و مدس | نس حا بيد تشرف لوف و يشملاب هيمو ثيدح هيلع ءارقيددراثالب ايس ارت

 ب وص عونيأك ع نب ة لكن نيزسذ نب أب يبس عب سدرعم رب درع اي قلع نب المرح روث نب ثرملا ند
 نب لوم عير أري سي ر عيب لس هر هلي لح نود د نب وعفا هبي نيه نب طس اهرب اد تركي يلح ان

 تلا برع ب (كك دلو دوما : بهاد مدقرش ناس ارتي ناك عل ابحاص ىسو دسلان اندع

 لونا «ر درع د ميلا نب ةيهس رع ثرح ارث لق و دج هي ليلا باع | ررجوشو هرمؤه هع هادد
 سل 00 حس ا يدد أمهر خد

 لقا اف لامن نافع ادرمدريلالاد ريف ناو تشرف اذا تمد ادرس ثلا عب تجر لوقت برضا حرام
 ثقررم تناك ام او ةيئرعلا ىف سارفلاب هل برعم انو ب دايلا م م لق أجرمرم عن ؛لئفد ث اماذ أرط ليي

 0ه ىسو نسل لايك امقد >/4 ليز ىن ادة قف سايقلا تيإعت امل واقل انحرف ةيسرعل أن

 جرب | ىلا ىل ىالجتسا يعن سو نس ىلإ: ثيل | ١ ندم رت[ ليهم اسايسن : عرب د ارب ب ليعمل !ىلارب نمد

 ةخحس ع لب دب دن ليس ىلا ع عيب نس و لمس حي رسل | ”عيطم وعمد بولا ف نسق دس لك
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 ٍِس زيراتف سلول نا ا 7-1 انيس هوز نب نيل ىلع اهي دايز دحارب ا ةيسل مزن برسل او ررصم ردد

 9 رولا ل اهلاودربسلا واقرا طا ! نسوا ع دزيملور معزا ©
 دولا هب نسخ تسلا فرحو وحد مدسل اف تسل ارز غناه وابل ارك ادلا هدوكس د نييسلاا

 يلب ةرومعقم اينو دضدام يرزل] ةيطكجلا وم باكر دنس يك اذبلركس دب ماما ةجت )د
 0 لد !-رم تلح دقو ةحوتعم جوع ءاحاعبز مد ءزمل ءرسذ يقلون ولح أ طسقلا نسب مرش ةرموعفم
 ردو لول امر هول ١ رمال دكه إعمل اهتران ضب 301 رد يرسل د يعلن دولت ادايقدحاجلا

 يلا هزي اهكرمرسلا .نوطبو دوب نم لاني ود نيب تامالاف ىمتا هئايد يزجت ا يكرجلا
 يلف ارم ةداصلا وري شكري دس الاص تسكر مرسلا بوش هيدج ب نمل اديني يكد
 »ايي هدعييكاهريو رمل !لعأي او يدوبطن عج ريسحلا, احح داوتس اشو لحدا ىرسايلاداح
 :ةميلجي ذب هالو تاه نعسبكمط يرو خوريشما ٍيشرحس ذ نينتيدادبع نتوصل ةدايزلا ريك اك
 وحلا رمل ديول عيدا ابا سد دز نه وسير رسميا بج: يدعو اهدا
 برحب أ, رقم ندد # هالات ةزحايا ىداجر لل ىف ل دف عزل سراف دب اوس بلا ددارتم ضيداشولاب

 ةعاجولا ةلنأ ! هد دحوتشم امالوا رجليه !نانبسلا نداولاد كمل ليلا قيس لسا 6

 ىف دع وص هرب لعن ميلعت عي نهذ سو دس ةدس نط دعسدر تيب هايس نب سو دس اهني اق
 يدا ها تاب بمتد ديس !ناكرب تح اضحلا»نسيرجاوطل تباوصلل درهم وعيد
 يسر ترحل اني لعام ةد أمك ئىتحاعد نبةداش تاطخلا#و امس د أومذ ! نحمي تاحولا 0 نكس امن

 درك واقد ىع ني بحصر: ةباكع عب ةيلخ عيب لمد يؤ ريشد نوب نس درس نمش رفا عرعر ب
 وهارشو .يسوزسلا؛ يول | هدأت لعمري نوم نير از نع تسبر يب نسد | خيب خزي دحر ىعنت | رب تزه هو طس أد عنب

 فان سانلاايبع رم هداك وح هد اكدوسو رسل ثرحلا درب درر عزك يزي عادت الع نب ةداع داب ةدانك
 مايايدسمل عرى جسبرتل اجت ايززج ا طاعج نعراصو مجارمو ْس ؟رتيت د دارب ضد ونا تنلات

 لاك انن اهريعس هده در نل امون نبل ا رع يدرب تمر شع يت سار مم احدونشزت لت ىح ان مريصس: لون
 نحزلع ول او أس رم ناهد مس سنجد تس عجاوسو || امثل هيدر تو عطسارب ا هداهم اح ىلإ

 أعاد نب نع كدر قوبل از (عيومو سلا سودهنزيت هدد ارلع خرج عيرل عيدنا خنرت جنش يزيح
 سحاق هفكلاب امد هس د. ة يتق تدم أع ماو داسارط مرق تلا ناملسو دانت هني روناو
 نب زيوس نوع رضع انلاو ميسو دب دايو اضمرو اذ مهنا ايا ننيدر أمور اوربت نمل تادد

 كور ةيبرب ندند ارعييع عدي ةرعللا له ا وم ةعسد نزضذ ب هدابيشس نب رسدرس عموم درس اتيرغم
 *هيربس ياو .ريسجلا رع لكدرب ةرملازح صو رسلا را نب يق للاخر لس ررفمل وويز: ني دا>
 ةرطخح رك قدها ليعولا وا وكرتاس ت أم ايف هناك ي لح رك: ريو اريعد عر اطل !ئكرتم يددو اند نيد

 نثر خرئطصو ا ىرطلحلل لاقت يذل ارهتو هداتقر مو نمو ديس فز م أما ومو وسلا هدناربع تب
 تزيح مش اكرحؤلتح ادق 3 ق ير“ لءدأ/ نيح ةخادؤتم> | نونمعلاوديشت انعيددرت اورومس

 م



 ىلا 0
 لذلك ارشلرو مري نيجارش قحالا اري عى ليجول |: ! ياس !ارعرل ١يددج امأ نصب نطل اررجلا ىلا هيما ىسحلارلا
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 كايبولل لفدرؤمل مظنل اينلح ع رلاو صعود د ريل اي هاذ محم باب لسان الات همم“ لان
 مخ هنا ع اف . هدوصبب هيأ” ل عج ءيمم ف عز ذ اء أذ دع اريقد دارت عل ر بول اورام وعدد هدو دلال انوع ةا هر الاهم عن ا ار كدا كا 5

 تا اال انعم تيمسلوقي اشذا مري ل عزم ىجعل اهزعجو ديطع ل طخ الد هل

 كايي» ليالي ةروصم دور كليم ت تاع | اوحوم# ل دوج أيل تكأع عو اذهلم ادا كم ءارجلا تلاد

 لفيسحم امدح اندزل انمدك تنكر دتاس' الآ لوطر اسد 3 طعا مال أريوععل اهتخ درا ةروص أهيم

 ع رو ا دلع عي سقي بؤ خب هدد ا يعور نت لمت اولاو تدذنخ ااه يسحو تعيس

 0 وزع الأ ار مرن لينعإ حرس درت رص للا رع حو رع 4/1 مس ق دا نيش دك ىفرمؤم ! 0

 ير امرع(ي- دولا ايدل ا أسس معلا ليج هو نوع رح اوناو روث تأتي «رارسلا جرشلا د 5 .: دجيزكواف

 طنمب اهيل يس رلكىفو حهرطو ذاولاو قل ولاو ناس از ءامسلا ىف يجسعلا حس هيرب دوش قيصر
 ىلعد اهطاد جلل عيذادم ى بلاغ عيد تما د ةسق رع مساع قلايت ىسحلا هداس ازيك ومس

 وادري ١ هد |يع ىلإ هرع ريا بع ليوس ونا ها ابيك هدركل ١ نصر م ىلع حك ليد علا دبع ان

 8 رم نم أس ١ يريح سعوا اىلاءزم لع وسدد مل رس ارض نعوم لتس ول داق اها سدرع

 يلكرش حو هلع هع أمس يبون ؛ حرم ليتل شسم 5-3 ةييوعمسا نم ةع امو حول وتر اسد و قس همم تا

 تح أوعب !رثسم ودع اوم صأع عرب يح نيد حاز لسد تعوم امس ىلاويستملا تس ودنم دع أمس رون اع عج

 وع اهلكدتمدع امس عطس رس جلا رسم و هثم د عامس سم عريد  رشسمو ةعاج رم دع امس

 ثرحب ىلاتعلا وس اي رم ىسوم نب نا عام الاد رم ماهك تس تأ ه لرش داغبت غلب ىتح مال

 دك فودسو از زال اب متراموملارلاخعب هن السو هل ارعرل !جييرلا ابا سوه قهداحرج

 2 3 لوي ول ثلجوشو 2: خدام منارسس و لارحلا عر ايهم عيسي ةسشن ىلا امل : |دارغد رابع

 ول ١ او ىإ يحمس يا رشأب) ينو اري جلاد: .اريئارلاج عبد )رم «امدلزولا ةتيعركد رتميباصتلا د 9

 ةورمولاو طق اجلا دهن اربعوب ايكالاد يف |ىيسمملا ثعسوي رب مص ارباو طق انلاى شم حزب هدد اربع رجا

 لم ةزنع حقي كلل ذ قسد هلوف شم اع رش جويس ابماكأ هلدومست مرا »م اعرقروباسيب مزك ىربجلا تادح

 ار نيحلاو ا م طواخلا إو ؛ةيلا | جرح دوو سرب تسارع يول >ااخا تب يل

 قرص ناجحا (ياوسلا حس اجب لوقف مجسم يمول ة اهؤرشسملا تنصر مراك هنع انبتكو وتس

 ةلكادج (عجياولع هيلع راصد ايطو سحر بعيد حرم ىلا مهل ف هداحرجت تام نام كيفن لبل !ثدحت

 ةيوداخب لجس عي دوراه عع ىور ين ايثحملا ناععيورع دل اى عدادرملا قة زمحلا تايىضاقلا

 0 0 ةلبممل ١ نيمل هن إس ان أحرجلا وس اولا ليك هبت نروس عرب عي ومسا ىروس ونا نع يدردإعلا

 للعم هيب مده ورمل اول هعاديع عير كس اوهد ةلعتلا ديلا ءذعم ماللا اعتاد قيل ءاخل

 تل
 امه ادذ نب ةمالس عيل هس دمع اب عمار ميك هدد بع رب نينوي اناوطكل !٠ماشغلا#

 0 ققسايةب ضد اسيل اون لاء ذه وجل ءاحلاوروصمل يلا غرك يس دس يجول يدخل
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 يعل دسم

 رعع ىدد ع هه -ولطو هد جلس ى؛ هييدارح رعد قولك ايلا لقت ١ ةمام | صلب وحي وب رع

 ةيركوذام قلد هدب لح نمسدل اءاطرك ةيضرطوع ناك فارسا ره او ب راج اسحب ماسه

 يبق الا قع ١ ل عمد اى رراقأا ينير عيكدرب اهاضتوفع ةنارره مرت رج تسلا ديعيرح او ةهيضر

 ”ؤا> ديد جاو ىلريلا حاوديت نيل مسح ١نمه اياد عرب ل ايطار ىزحتاح يرصملا دد ادور ماسملاو

 هي اطيف اهلا درجت جريدحا عربإلا صر شمل اونا حنرع يدر مف اعلا ويبي رقع نق هير عزم اعرب دجج او نري
 لرب لرقم بال اقنو وسلا هيثدخإ وب حولا دعي في مكر لاو تاّديطالل بارك ب حأ هاج انشا
 كشماروب غد دابز ريموت داعي ةمركعد عاد دخلو تك ىك ددعو دز ةررسلل  ةعددة مذا

 هل ريشاو تتر كري قيس ءاللد نعسلا هي سس ديس ا ةتاا يسع رحنا
 لسع . بوح لاا ر سوس 6 داو ينل زها ارذاأ هزخا رو و ةطجول !ءامشاوتقد رتل نام اعيوكس د

 ىو هددإ نعوجولاو ى هبل داوؤملا ةريرعتانب هسا عربسلا تؤيطعطال عرب ن دال نب تيعاب ىكرب

 نمت عجب وحو ىومل نيت وامدس» دبع ثم نمو دادشإ زز ةريبه وز | وقر صا عرفدي وعسمو رب د انس تحاص

 لش ارهو ماكل نزع نهض العدس ال اكد >4 اولا هنعئدرؤ مامأ ايعسا بعت الر بلاد رعاصموب

 ةمخل اغا امن هدرل نلت ءاتلاوبمل يدايتج ل أت خيم | سر كنس ثامورتمدب تيكر
 تام | 2. يدمسادع فاد مايسد اعلا يسدل امره نزلا در>اق ونه لش
 راطملاو اجلا دبع ديب دحذدو دارا دأبؤلا لير لع :دهيدي نلبيرسا نب لعل !يلا يعش ىرارشلا
 ًاليسوسقل افادت ىور ره لك دامتيو للعلا او نلف هيوبخد كولا وليس نب بوقيسد هداطمدب دهب ضمد
 بينات نمل | تالنورغ دمت موب هر هبجرسم ولما ذؤ لرعرق هن اكد كاربطلا بلاتر نجا هنا

 ماوه ونس يملا« فتحي ابا ممول تلا ةيرطلا ايد نجل ال بركته نامل
 ذاريئ هيوتعم ة6س بلي هيلاد هدب ىلا بللي ناوسل يذلا يرنكلا دمونع يدرج د جت زق ارجل
 تيبوم همم ةنس زحف تامد أس دب لجتدع يدر تدصلاءي يعمم نعد ذا شع هزيل اذه د
 لجان ىل يجمل اروح نب دبا لعب موت ادعت عيوب عزا فعول نم عى يملا مخ لات ومراحل تع
 | يات د يدلاد اهلكح هنا انتم يو زينل محلا ىترلل مخل يخل رع ىوربرضرم
 اموشكك |بمس يزلاو باوعا ند كيرلا ثم اذهس ل عال ها هيد ترهل [2او اسمن

 ركاز ةدحاون ةزئل ١ الا بوكس زيه هيمن تنس + ذأ سئل ناو تشع هس دو دح

 ايجار علا ةسشل هلع نوم ااممزس3# هامه رم نيش اء دطوتنمل اماما فد مسأب اهيوح سدخشتل |

 3 ام اشعلت ام ىب اهرب بوي اركب ايس دول دوبل اوفا, ثيل ةَساضل اررلحلا هو اسيد

 د هقعلاو محل اووضئلأ مش | نضام اكو أول سدر زج ىف لزب ك اك قديما له دوم ةرتحأ لوم انيك ُ

 ذات دقد الكود بريس بوبي نعي در عيب !رهاليقلاو ذتسلا اكول ناتو
 017 اق ا تس عدا اج ذلوم هاذ ىدنعتنل 3 من زو ابحي عاحم لاق دمي ريلامرم جس
 لد بابتيديس بويا لقبي رسحلا كارت موس ثالث نجار هدع اطلا عش هاضمدرهشوف مدجملا نو
 طا دادج يرنترلا-ريمقلاولا ازرثح : اعموكاكضقو اهعد ان هحاشاداس م ناكها د ةمبلا

 د



3-6 

 قل الهمس أب نسر نسيطيو يدشن الأ د رحدبب هدئا دنع ةلجغو لومأم قرع جرب هيدا يعد ءر معتم سو ىلإ
 1 ارمذعبك رعأنا ممل انور طمل لعرب يال اباد دوس ويلان لاو انرهامىراايو

 0 نما طي وتنملا ءاملا أه دم مياه نس ا عا امل 'هيبنا ربك ير ىيسلا هلا

 نهاعيىف؛عربر ايفا رعاريم مارلللا :هدازتسم رق ردت ىق عد مربط ملا رسل إو له نويل اعمر د0

 ل عب ىروسمولا نحرك أح نب مطومو :3التسجلا ى ملا ىلا يريم نهر لحورمم ميريل عن

 0 ئاقلف راسا د ايو عسى دايس اولاهتع اعود احلا يملا

 © أ ؛ ةيلدل هس وتلا هر خا فد تدرحلا كل امرشيوتشملا ءارتلاو كلمه اءاغانوكدميبسلا متسلسل

 دنمالء راسب لربك © عرب ةعلدو ةيبدرمدجراماهبب ترعتدككسبت فوغ عالمي حجم فيك خذ هب مسح يول شم عرب

 بلك يد دو الاانا لكي شر زك مكذ عب عزل ترها كرس باس

 0 اد بوسا !دع : يضل لش ءارلا اعاد يلم ىلط درك ءيبككؤبلا

 6 تعي من رفعت جيد ومالا ميسا !بييصلا د نت لج هنعاىدد ةيئدع هدب عوام نعاكدزب

 عرب ةذنإ ليع عير وس عنب هيغنوخو بلع وو سع) عرفو يوه زن جيل وم ىتاوهو طع قلاش هله ميل اهرس

 عرب فرع د وسوه وهو ةعا جد يسح عيب روس هزلو ص ش ار امري أماعيب ثول عرب دز عرب ثيم عب تلعن عيدا

 ىلو سو قول | انرهخ موسوس هيلا ينل يدل اوه وص ووس عرب رج ددسح رب د دس هن وعد تيك دأ يوم عيب ع

 قوس نبرضح مد !لاقتد سيح هر ملط ابا عرب ب بود فسولو ١و ةىدا يجر قبح ىلا بجاصو عادلا تسوي ونا سبح

 كلو تاأيس يعد فني تن لعاب عاب اوال ءربدسرا للاذيو سيجد ان ناكتدكذ ,دلولا مرع ع هل ك اازم

 ةلرعلا امن هلاعد مسوديلع سس اص ىلا هالات ها عزت وس هيبالل سو هيا عدس ص ول ةزعدل

 هب اشلاؤ :ريلابامحلا نيرع از ادو هيما عوع جل ١بماشعدلكتل دل اد ةيساد وةعمصو ولام وم دلو دوؤسل '

 مريع لالا وراماعب تودل] غي لب عر ميوعم ا اتهم يرحمة

 0 اا دلت !اهزذاى دوأولا هدب يتسم هاد نيد جت ل ىىسلا كيضنل

 نحس عرب سلايل عونا ضمل قي ةيلوحسلا تالا بن أهمل اه مل اب ىلا مذ ةد قوت: لرحص ىلا ةيضنلا
 ةروعم دشع يدر هازعم يرل اخ نع يدرب ةيلوعلا بال 1 لعحديبل ةيشنل ا عي رعد لحل ىعمحلا ىلا
 لاوس فر كوك مذ ٠0 ةيكرحرح تشن |ماشل اوسلو شح دج لاقؤس انع يزبدمس او نيلولا وريسؤ در ادي

 0 ةحلاسل وا يفاسمن نيدن نادر بيزا يعل ١ نرولا لا ميسر ا احول !.أاند

 لوس يبرق مين ن أش هم جربع لف هس اوجو تيل ىلا ةشبلل ١ قدح كرما كلا ءاتلا اهمتحارؤم تدلل نا
 طا طشلا يجب طح مند يلع سالم هدد لوس رفع اهرقو عيرل يعم لف لح وبعرلا تيم 0

 0 يداي 0 راما بز 73 شاوي نبديهسو كلذ روم لذد مويىماعلا نور نيل“
 ياحب ى ناناوصد مك“ ىلا ةيسلل ا هله يتسأب اويل وعمل ادايلا بوكس م- زلمه [واحلا د

 ةماملازما نم هفسح قب نيل |ىلط تراس هيجاسمج بوناياسف ملابس و هلال 7

 ىطخن اكيلقرملاو ١+ واع نعى دربو لنه ياك د ماععي يبدع حضي د اجياد

 اهيل نفط برايس برب اجمربن جدد 'رعوباو لاح ين ماحوبا لامر هو ة ةذكأ جاها لادح 0



 بدر ىف لعل اداكس ملحن اف لهشام ! ورع .[سم رم نرحل اوم نوما هي دالو تناك * هيلا هدر ل فملا سو
 1 اماما ناهي ماع عرب هلدا ليكم بى ضوع خل را !ةريزمتدرءربج هيريل نار عسول اوماوتاوا رد 9 هلم حرم

 | ومشاوير نصوم تو ةل د تدامداز اهئار» اًلاومراسؤ خو نزعل إلا لجر سوذن )لس

 نلاح رم | نول ماوي ع جادع هيد كبار رد نيد عصاميامل طم الدوري :طوام هضوسنارلبب اقيلا فدو

 ا 3 هنفا دعانا ىلع ءايلاد# برجك اباد اغسب مخ اد ١ مريس نيد يدم م ١

 6 هبرجنيب زيا سجل اين سحلب وراسل ا! عم ىف: عرج مرسل اي درع أدإ تارجد يوقملا دحنان سدس

 9 وهل سابعا ماش مد ب هل هسارعوب لادم هنحيور مسطح لل ١ محار روب جرجاب لبد قشم نا

 حان ىداج دل اج ملاطلالع نايك امدهنتانذد نات موا فس يزد اوتلاثلا ف هنا>لو تن اكد ون

 ادهقن قجريتطعس طوق رات هدد يح ميلر تولد مخاد مل !بمل سكش اتسيعلا رس ايتن

 نم عمنلا ناس مومهو مر نجل ادوااعلا نم ريك عاج اهتم دأ وهل اي اك تاردلا عدا وباع واجمل
 هى ارح [ريسللب انكيحاصمد ارنولد تدرب دارو ةزمرب نمسا ونة وسن العرج زاياسدو اهون ادا لع ١

 ةرهإب قون اهل طز او ميدل اخمرم فو قل موتي ذو قصو مجرم انأ أوراد اهريوو اكسنو اطذحو الاعواههم ابيل ا
 امو اسجل هان عيب هرع دارس برج نب ناعص هرب ثعشم> حب دالس دوو اموت هدد نعول ةشسأو مالي رسم لاوس ىف

 ذا ناش لح تمد عمت اهماس امنيا: لل اب دحر اي تبثه هول لعد يرب عرب مرتدص ولة رفاتج و هيجل ب 95

 ترجترو + اني خرعجمو تيرم دمتم اذن! و يرطلالاعمب دجامعد دا رج ميلاد جي نيل اداوم مسموم

 بشي دط ابا عقمدامد ديرما دم داره زو عسل ردم هرب و ايلسد و دأب اورو ىلح ذا اى

 جك ديد طلغ أميدح تلفت نت قفح شرح اهيصز طزمو كشر دو جارد الورعلاوؤفلا لا عع ناكو
 ادار دولطذ تيرغ ن نيف كدلا حدها مرينا ليي 6 أسدلا لع عرب يسحلا ول عول .رلا زى يدر كيداحاةسسمت

 عرب هدا: دبع هيي! نيعشرخاو ا. هوعلا دو اد ىلا وركن تيفال ديعنلحاوت دب او سا هرتنس جلا يدق دالغسب تأمد
 وهلا كذ و ؟رعوئرلملا>هاصرب عب لمنع سكر املس عرب هلت أرلرغ هس !عشدحال أملا نابع نيد ةنعسكد املس

 راحاجلاو كورا هب ديزي نع يدرب قدما رك عنف ايلا روم بيز ميس اعواد اللد نيعس نمل اع اح
 مننس هيب ازد شي دحتيءا ىلاونع ب اءدض ناد تارقل ا حصيزلاوهءداب تجيب اسولا لاح اغاشمرعوإا هنعيدد ى دال

 جانا فو نغكدوي كره ادددا ليكتب هددا ليعمل اول ارنامردل صوب دال الع ثم قرعنالم هيد عر اكاد ثيرحلا

 اطفاحهناكب ايزه ىدويسلالبز ىف ةييرماث دوعسم رد ؛و معو هد ا عيبرسحلا عريب راوعل ابحي هدد ازرع عرب عرينمل> ةنعيك هدي
 ديوباشدورع ةزيك اج نءانل ىدر حل مجد كيده رماد جلاد فدل وزياد دواس طازج كضاذ امس

 ثينحلا ١! مع ثييدهلل ل يف ابع اراملاصود اية زجركم ىرعل ام رب بيش يب لعدد اديجول او وع / وتو نارمص

 يعور لوالزبع تدولاوبا اة عتشب اه عا ع 2 دس امور اعرسس مية نابننإ ف تنكوط دل ١ ىزند يب ىلع

 لا ثيرفل نارك هاكاد تانيا خالملاوزنلاو هالله م ىزيسلا

 نيل نام عسر يلا ندع ايعمرع مدون يدورل !سغل ىلا شيئدرب ى لزق ملا يذ 21 اراربت والرسل باكو عك

 لمح هنا ةنعىف يدر داردمو نايبيحان ميمو شتكإ اخاسم ىزومل اسفل يزعرسجلاو»  .ةلص ار نالأب

 هامرجولا عض هيلع ءاهقلاعروصءركأس قرط نش يزيس لع يزني زحرب دطاد : ففاقتتد



 ا مد | نره عسل < مالم اني رك نب لج رس ا » اأهيلا

 ثراث دمه ل زفت ع زلم ضحي نأ ومسلم ىلع نيت ربوع مشل هلا

 وجة فيسسإلا» ل دل ةرون نوبل اهزحاىثد وبما ١ تولد ءاغلا هو توما ا 7 «درملا ١

 عسقلا عرب طايس زج اطيل | رعى در ىطهفسسلا لعمل ذم ميرابن عرب عي احب طبخ ةيتمشم او 3ع اهلا ايما انهت يترق

 اراد اريل نجتعلح ماصرت ا رنعو در سونغد ىرقللا كيما مهاب هيون هدا بع نيف نيم هيب يزول

 0 .تهورف زضاو أل اهرس تىدرحلا تلات قولا )الاد لهل بيجؤكشلا مح اشير تامو

 1 را ها _حييزنشاكااوأ 2 فرق سرق عد قليلا )رثللاذسهرؤلا اها وحرم تاكو
 سوري ونفع نع يد متراعد رتل اهيرحتت امان عب هس ادع واكس نب ل يخت دلل نهفح دب ل فشلا + نكئدربإباه

 0 انا مجاولفماةرركلا نيسلا نهي تعكر |ىييسلا ممل و نيسلا تبيايددتلا
 ةركاك ايم ادام اتا امو تيرتع وعود سوال ىرخ سره دامو سلا لش نيا كريد

 مخول لحرسحكض اذا هسا جلا صانع داكيداويسن دوم نيلاص بيعشموا اهيل ابر رهلاوزح ونفس يرتالاو
 داش دن يع هيه أب اورو نب أسد كرد نعت زئابغ قلاب عسرهدايدد مالا نا
 يوه . اي لك ه ريد اراك باعتراف عير ميرا سمو تايذ تاكد يل عملا ىلع نب هيومن مشلول هنخ در مرن قرأ اولا

 نأ لا هزممالئام بالاك نام قال ارساك اناا قمم :عركر:ريهملا :نيياكو وعسل ا

 ىلعو يكد اطلاأ سونول نيريعس ميس يزال رسما ١ برع رج“ كارب دمت نب دجرم يهل ولا داميبس يزف ولع

 ليغ نمل لسعد طق اوازع هبركلا نعايدن»و لكان |جابد رفا بدميد ىزجلاهداملس يدل ا ورخت ب

 دطعاحناولك ب ركام اي در قلها دن الابد عتاد هيدرز دى زيمل تعش الت امم انيديثو سار بتم وف محب

 ذاواتزفلادح بور املس ل يح توغو ١ يرد اسلا قاعي طججورم 52 لس وأ لسد حرت لوب سيول لمع

 "ميكا دلما طايح زيملا نحت ادكدطي زعل عب عيكس ”ميشوباو مطأرب ان دوغ شمفلاول ا هنع ثدح
 دج عرب تيلخ د7 اون نالأ يس طويماللو نوس هرب ثبدل او يكد ولا نيفسس نع يدر ثدحلا مضذاعزومأ او هيومن ان
 ديلا يسلك ن اكو كللمل ؛ورتس ايلاد خخلاوزهعل الا عرمتر ايل !درطلا | نب نيل نب ثيل عب تل نب لو نب

 ا |عوبرمم ب رجيأاو فوصل را ن ١ لدد عرب لعد يبل اهل العرب نجم هدد: نبع ايإ ناس رجب وسو ثدح و

 اريل يلشا نادم وعول اياد يئوكسلا لجنوب سحل | مهل!|ياوئادول | يصح هانى فاسل ملام كك

 اةقو اهسرفمع را يل هلم رسمت اف او ىفمرلا بوي 52006 ناوس !ةبدجتب دس عرج أباذ جلاد

 ير ان زكىلا مانطضالا وس اهرلعن ا دل السا يف ارخالادح واو رأسا رح الو تدب عومردخالا نبدا لجانب يلح اد
 “دامو هدوجورو هيل ا ةند دي مىلالها رع أجسد يور صس فل راد لو رم عين مسرد اشدردرطرلاو لعل نم علما

 ياعسل ترقد اهي انعمتحاو هراسرطو تزولا, ث دحو نب اىقلا طهر ذل ال احنرع نيج رسل وبا هل عجم! ندب
 لو نا ام نترك عب يصرع يشبلا هارب ع يلا اطول !رلع نق تح ةلزن ىل سل عير ارذلا و انلجد ىطقر أذل ١
 الهالاب ايدو ناعر نسحا كونملاو دارا نع ةرفها هدهد رد ام لوقت ىزالا دأبت يدتح عر سجل ازيعس أ. تقمس

 كك تاغ دا رمال عمارات نحو ل ىقن ىناكسملا دا عرت وغ, نحل |١ تعمسو لادن ليح عب ةمل خر يساكأ محا ىف

 ِش |يصوند, لوسر اذ مرطولاو المل !نع كلن ان ابكر وشن النجا عبنن رت لوس هناك مالا ىف ىف ثرملا
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 ل وابد دص دش بم اماعرسو ده اذ ناد امج. اس مأمون عج ىف ذوكلا عفن اخو امك فرع
 ينسلا نمره 3 الخف ا ن1 مس لد از ثردلاي ىف تادو ةيمعلا نيادتدلابارحرمل ات هيندع نب ام

 ليعيد شبل: قف ر ومما يمثل اهرلدح دونم ا اهزع ىف ى عطوتنمل اان اد نعمل عريسا نب
 ىلإ هيي نامع يرو تحمس لا سلا |زطعحول اد يف ادمل ارم ١ ثني هدد ادع نت يددي]بجلا بيزعىديؤبلا
 ”ليوقنم ءايمث ة لحرب رطوتنمل ١ ام اهربن دمملا نينا كايد | لياسس نع يع نيوكل ان ٍخيبس
 قاتركك دمت وؤيس اهل جتارايئداوس نمر ةيسنل هزم ءرل ا هزات نبتت ا« ةطوقضح إب رحاب

 يبن اع ابرك يبو هذ حاتر هرعطحولا يضاهي درمبمل او ةدحاد رقاد متل اهزهزق ىراسلا حت

 اج ديف وب نب نتسولد رت لع نع دب ادا اوس ةرم يرببس رف > ليام نب راق يف ادا نات هبب نسخ
 رص ةزع لو يط ابرن اي تورد اضياوهمدرب اص نبت يبي نبيع نب لمن رب نب نإ سو ىرآولا لمح

 ب ىلسم اجا عرب نحس ١ ناوذتول !رزع يود يدر | ةنوه» نبي: هنادرم ندر قرعنسلاا ناكني وس ولله 4 نكرتشس

 يس دن ايموتس لاي اسيبند ةدحاو طق امتحن هطول اةسدز اءايلاع :لمدل !نينارب جيبسسل]

 ا يي نمح | عرغريورب ىم ليل اطول ١ اهيل لشن او هتيم اهلج اذ ةلسرل ا ىرق نرتب رشها تسال هزنهس عيش | حرت أ

 لأ أسلا ءاملاو عجوتل ديم اياد دم يدا ينو لمس نصع يرش ا عرين رن عسا أ

 هللس قب سو تعا يظل ىلكل ١ عيب الق 2ع اضع م لصنوهو نلبس ىفا,ئشمل هذه ملل ؛اهرح اق د تدر ازا

 ليغ بوح الش يذل ارهد وعم اجرع امثل نزسس حرب ةريسهر نب ملح رب ثيرحلا نيب هدد ا دبع ان ةلعد نر يل ب

 عونا )ءاتلا تونسو لمصل يبايرتسلا راتلاو عوربسل | بماي تان ا

 دع ريع كل ايوا شاد اممنادج ارانب ارجج ىلإ !قهسوألا أاعزحات د نيشا ًايامصوق نم

 يكمل درزن نم نوكلار امس نحب هد اكتم العزل هدد ترعد سحلاوا اني نك يرون ا

 ١ ةيداررع اباه يراقنإ بلا رهن نالإلا اي أ دارؤس معس تاهل [ نمضلا امغابرتلارسكاو ال اصاررع

 00 هادو مرد يرقلا ناالطما يروم نخل !ًايادىل اولا ةىلطح ب دضذ تب

 00 لقوندذ دككد زج احلا“ هيلع ت لقدر يح ىف لسارنلا اطل لمن نيني ضدن ال: انجي هل

 5 هيمو عرمو 000 احس سا حصما#
 ٠ (وبلاع موتسل !طظذحرلا اماتنمل | هفهدروتسل اربح هتسل الا بسم هديه ءارل ا هزح اى د امترف نم نيش اي

 نيس عرب سلمد 1يرطنلا يولع سجل اواريسل ادي روهجل اهركلا ارامس الجو !كونملا ةداع ةب تع ادلع

 وو دج انب د اهخلويلا نعي ددد يئركسدل يطا بد درع نو يرسحلا نبع ثيلح ير يزل يك يمال هت عجب

 يعن يحرر بيرل لعل اع مضل واه ارحل ناعرب نرغب سسح لاو ىدزذلا نويسسخ
 18 نر ضعل |

 00 ا
 3 0 حربدت أرلكول نع يدر مرتد ىرزخلا

 دايوحوتمم ويوقف ند سس اة وأ اعيزيدو يعل بد اجل 2 | يىإ عرتتس هناضمد مس

 كلاروملا اوديو عير : مالوم تسلا متلمل !ةرئس ةروسكمىل هالات نحر ا طوعنم



 ٍعصطغل اهو نم ان ل1ىدواولا ىلا مدكم رم انو ةوبس «دولوقدد بنوم ان احر ميلك يسد أس تمت تنولرنو ميلك

 نيالا ثولياملا هل جرح او امد |جأ تعلو علها باون ايف دو ادالكي اياود !تذعن يجب اولا يف ل ما

 تدب انلا ىف و اول ١ خجل ارك : عرغ هدومس امل اد تدورفل ابهنورعالا رشح 0 انلانونماخلا

 رع اراه اد تابت تاراس تاوابع ايبا” تان اف تثمر م نافس نكت ارثح احاوز ! مل ليبالا ىلاهت اكد

 هش الاواج ءايلا دارت لوقي برعلا اا اهيسحو أب ]3 أمت ايل عيس ملا اهم زيس ل جوز عر اهم اكن كليف اونا قف اد ةعس

 ايلا وليها بينز عر بسلام دس يدل محرم نوسد راسن اا

 ةسنإلا هرههتت ئه !ًأضزعاوو دعم جل :سذلاو زل (زارلامت ىورخلارغ ا - 01 ١ !ءاملارش ةر

 ايس ع عوبسلا دايس نب ماح يدم اما ارا يرت نس ترقد ت رع 1 ,ىلا

 مم“
 .: | -ىزاش ع لحس نعي درشل الس ١ نس تاكد ميرؤيةرفتح نين او نامت

 ل , يلا أعزح اذه اب نون سم مطول ءايلا ىوكد ةزضاعل طفل
 جود تانش يفز كب ندا هيدساح خشم للام يكب عب خوعم نب وص سبل اوقعد ان ازيحانع
 نويل تب طوخ وا فال نمر ناواع يسساسب نيبال ل

 كيد ل فوك تلخد اذ يقم تنك حورب هللا نسا يل ريس د ايتو وتل يعل اهل هي قو ورم

 6 و ل ءاياحلا عج

 بيش يعمل اجو | هرب شلون ثعدلا ل ذا نول تنضد اذ ايت ير تك رمال أما ءراك يسمحلب نهب
 تبسم ترحيب يمعر# تنس امد ارث ورنل وف يردي ث رجلا هنع ب هد هسانرع دم لم لماولا

 ةفدكل اب اذخويش نمدع اون رؤي الها ص د.غ اجرتع ىدر دركيوسيت نبا أراثنحتم و لش لس ل

 ىذ نبدح | عربواع حي ددد اربع نيدرعة سب ادوسلا ى اوس او اعربطسربو أويل ويست 0
 يار راع نذل مو دنس هرلوم ناري | عيسلادسساج بم مسح نأ يوهم نوب بعص نب ميم نب مزمل ند

 صم رشد لاذع ىدر ىف ىلا عراد فيج أباد هر اهيشتو بذاع عرارملاو سناب ع عرب او ديب) يرتماس او هيلع

 لضم ١ هب نابع نيب سحلاهلغ هن اربنسمل دريك وسل هناكو فوك يرذ هب نوصل زول مون ا بتم كام ىررملا و

 ا ناكيراو !|وماتدإ وسلا رب ننب هداسج نب ليدي ان

 ايم | يولطوب نزل لس انعسسونربابو م يتم ايتام اربح ميال ب بوفيد ىلا ديؤتجس اج
 لآرس غيور قع دوب ااه عايز بررعن وبر بتامد و اب سفرا هادي ند
 ليش لس | همس نب ن ىف لاو ,بب مس تاعو مويا هاري يرقص 0 لد درع تل
 كو اسل الو ثينلا يوقل يلو ةورص ثلا حا وحقل انور ذيدح قد ثيرحلا لير ةعبامك
 رولا نش ةرئنمل التفح اق هس اي كيرح ظنح دوي

 كب اءدجابت دز طال اد وكلا مشل هد اربع يور عع ىلا بيسي در ديد
 اندلع نوتياوونمم ية املس قرع عبور لبعد ةدرع بي ماعد اخ ىف يزطنس !عسد اينقرثم ومس مل هناا الأ

 دب وىنعلا رع تن د واذؤب ن فشل او شايع نزيه درو داعين مطولا ل ادوتجشد فعالا

 عوسحلاو يف رددل ا بوقعلو جبن ىلإ يرتوي اد ةيوس أر ين نعم أو يف دل | مرن ىليعو ندع يوصر تا

 3 ايفا سم زهنم ون زش الس وقف يذا ارنا احزن اكد هن

_ 

 2ؤ3
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 اهلا ذح اطيل إب تهب ىف وكيلا نب جول ادبع هب اريسجل اواو باودر او نيس لسد دح ف قوت درنع ةزاجالأب

 دع عب دزحا نب مأرب ذرب دج أ, نسخ الا ورك هماكه رح حرع ىدري ناز نك يل انمعملا لني لع نيد اوكف )
 يدم امضلارب ! هلع اذل ىددرم اجو اعرعملا ذازبلا مه ارباب ترم انجب رسولا له ىف ادرك ١ سات نيدحا نب

 هتع تل يدد أهرطو يلاحرملا هسان رع 4و ظفاحلا بودرم حور 0 اذه [ عرم بر ومس ا

 قينو ةبكدع اهو كب يد ادؤيل اوس ين اب لحي نب دج ازعسوي او نأميص اب طخاوماوثدفلا نييروت تل صمس |

 «, كل نكاق وكلا ى اطنا ماه عرب مش اذ هدع ىور كب امرقملا عم طبملا يساعولا ةباعدر داو نلن امنا تيرس يف

 للك عبر اهيزعا ىف و ةدحا رطوقتت 1ماملا ةنزكد > لمعمل يباب سل | زك نارا برطحلا ءربق

 د صورو سيئر | عرم وعلا بسلا ىدوب اثينل المسيب ثيدهترك ىلا نرى يعرب اءادا يش ا ىف ةيسنل الهم

 ”[نهيروتٍ ضفلاول الات إو عبس يدوب اسنزلا ووسحلا عيزعتس ن نعل يعل دي رف هرمز اعجب ثدحو داق
 يل ريو نم يس دن كة دروب امين سس و ننس لاقق لود وعسل باوب يركع اب تماس ىو طخب تاق طقاح ا

 0 أممش الام ميسن تتصو) اتل ةدعل اهح دي ل لا نيوس ىف او

 ميه |ربا يبزهس مغلاولاو اخ احلا الن زم ان عب نيجي ضشلاوبا (.يترتم معس هأرا يسومسم اهرب بر هاد
 : كر ادافخلا دمع در ورم + صفح اباد ين جخاوهج ابا بس باص خم . ولا دين لها نم ىروصمل سلا ملا ىلا

 +. بلعىلارخدرونابؤب هيلع يدئاو فضح او دتكرد اد اخوي مدع اج.ةم ىس يج أي دلشن ا ضو اربع اباد

 ليعأ اذه ىف ءارق حرا هد طملار ويس ةنإرملا نم أودس مول لك ءارتن تاكرلاو كلن عايوسلا ل لش اعاوارج

 لبيت | هب بوقون يىلا رع ىدرب سل عمس يدار ها اد اسحو ةيراعد تدنس قولو وت تقد

 ينل ىفوق هروب سينرزم تعمس خيي لوا وعوذع ةعمس درع د قنوججلا هدنا دبع نب كانل ادعملاول واد قرعلا

 هتقضو يدان ادا تيؤقيرسحلا و نعو درب اح اص ناكوسلا لهس يمض اا يح اول اواو ث مسجد النو

 لمت نءولع أم اد يمني ىش يأ ىل ؛وسنإ مذ ىفإ عرب بحو نب ىلع اب وسحلا ىلعولا ماع رول أيدي اريسإ ايش تح يس

 ' اهون اهراقغ مج جلع تتقدادج خي اك مليون دج ايلا ا

 | مد قيل اياد ىرتل !رسس ار رات قون الو ايجوص ن اكؤدادؤي د ٌثرع قسد وسلا ةىطاعاو كللب

 ١ لن نوكسم داعم يبدا خا عمسسل أ قص دريم ميسلا نلقى بوش موه أيش ثم سامو

 دلعسل اوي ولول مارس رماه ندا قن رهو قرطل سقي اط سو دروسلا ىف اتبنل !دنمد اهيرخإ3 كب#ملا رملاو

 ا قد ظنا اع الو دعس ل قالو ةجبس بكاوكا و جيس ةدوصرمالاو ميس تاومسل | اول ادق اوزعووبس اهيلك

 ادد | 1 املا دتزنادجدادوب او مول انه نحوس نحيل ت كرو ويس هرطابل | اع لأو وس

 5 اه جوت عرسر ايشنالادر اش | قديس ضرع ارش تحس يا وو عبس حلاو دبس تاوطلاو حدبس

 لمت ديخس المل | هجر ضاره طاقم ميد هس )يأ هل /دزص اوف 2”ن اد دوقع 408 ب انجين بسد ميس

 لالخ يديد يردد مجاراح فود اجس ءيننالاد جس دبعلا تايم و ترح ا جويس هرد مناد ت اياك

 ىتعترل الهوس الملاذ او ماقلاوىلعع نوعمدو مودع امساد ماسو تيشم ديس دس [سووالأو لس ىريلع

 ىسومو قدا علل فعحد مرلحل ارأب عر ىلع يرجو بزي املا ينو رمل الهش نسحل اورتن اًحسحلاو

 م الل ىولوقتيس لاهم الاقوال هي يل مانام ؛مضاذ نلبس. ان احاص كاد ل اك ١



 شو ممتن ذك مضل“ اكمادح ص تؤوق ىل ا النيل ةعتالولب سم ١مئرف ىدبب ان م ناكتظفح هوأددد
 انكئزلا و تن ىلع عكر ا نع الع دنح قرشلا لطرعيا عربعم نربي م ناكد هب ماراح فزطب تامثل افلا

 تمرس اب ذع نيم ا عج ايلا ىلا سلا ىذه و هدارتو اصاايسل داش ثرى انارع_رقصبولارو نو هله ادعوا اراجت دسك

 7 ل انو ثار نيس | هيي لب نيؤكي وسخ اه او كرب زل ا حرت مجرلا دبع جرت نع أولا فيغ ريتا عم ارعرذ اد معمم

 ارا يذلا ثانكس قام اد اعلا هرثملازع؛ نم تاكو |منع دنكم زيد يدداملا محلا ثيدج
 عيش نلت وهند ليس ل 00 + نيلمعمل الاذلز كو نيل غن مرّيسلا

 يا 0 7 ! تامرد نيروس نم سله أ الاد عيزيع 46 سيف قد بيبح ب

 0 رقىلا ةسمدل د قص قو أس ها قد عمل امرصو جرت : 1.لازلا ةيركس د ةرحوملا ءابلا وثق |.ييضد

 اجلا ديقلا ىداباكل ١ يللا ب شرفا عم بوقمل يروث نب هه دع ثوب: ادهم داهم ديسق مضلع
 اه يزن اربع توما نما عك انين كذا انمسايا,ف تا“ ن هت رق دقو ذات “الأب تورم ! !ىوم قوم لسلاأ

 هنايذأ سنالأ هل ليط أماد خول !تليسد اوين جل اع و رول او تاس ارجل اءلعدرل يبس أين هب قولربرتع اكرت اهرلا ىف
 لورا زنق زار واعد لوز( انا او ١ ني لمت جوملا ىلا رع ثدح 3 راد ةيقتانأأ

 ل هس ضل نيهس دبع هيد !هلكل لت نيديقد ايرون ارذزلا؛ لل لطملا ني ريسحلاو يل إرشلا دوعن
 "ملاين ىلع ترهل احلا ندرأه يوسوس ىلا وسحب ريسجلا نيولعد بالطحلا نيميددحد نكرتملا
 لاو عرأح ىلا نب كرش جنم عرب لص كيوب ادق اهلا هلقع ثيل يحس وب ديك ةيدج إايعن اننا هنع يدم مريد

 ملا اهبص>يلطض جلا ةزلطس نيج جرو ةدنا لبخولاو رع أكل ١ بروف بفرع نيف حا ىدادحلا ترتب ليغ

 خب اعف هبرسيل ببإ حملك أنو بيا بح اص اسس كا هدد دبع او طف احنا ريظنحلا وبا هذ حاوس اجو

 *ليلعمبا ماغ ماكل الاق تمعص د اهن يقع يال نادل نيف داع نيلحلا رط قفل 0

 :ةظسيؤميإ هيد نيش ىف ةندالو تن امه دنع ا قركس تاَوتلا نعد ارذاد بي اجيب حصا شسنالأ هدد اربع طق حلا
 فمن ىلا ةلجردل عوروم رسل ار ودعته خرب تءروومم اح ولا راما هور ملئ يسر ادن لاو تادد نجل

 أ كنيلول ايددد | لبعد يالا وعم نبب ناهد ىرلا نب رشد ينبع نب نيعس نع يدرب ماشلاوذ الاد

 ”صخخىلا نم ئدرب افومزسل ا هدد الرع ةرب لس ١ بلح |ركول او راجل اوشحلا نب شلول نب لج اصاعحود ا دنع دد

 ل اهيا كراس | ماد نبت سول ىدت# هلع يدر مزه ثيل انيدحاو يبل نطابسا»

 ةاادع نير ا: دول اهدا لبنا الا! قس ءارنااهرطا قد |يرعاليفو ةدعأبب زيف اءايلا

 اعوتعمملا ىىدرت خرم ناك د !لشسب انمعل ارومسمل | هالو قرع نب اشم نعاى دري ةدمل اوهام كربسلا ةرس ىلإ

 كسب , | عيتدم ا نيالاص ىدرمو دب نيل شح عريلمج داك اجي هب ب مات هني هكر تان

 ترهذو 0 جاجا لاك ةريس ىو ارك ) نع ثلح يي حاعبا تاكو يرحل مضي وسب ةريس ىلا تيالاع هن

 ديعل امد د ئدوتي نمي سل قريرملا| عريعم عب ىكلاند مارحلاو للحل هدوويس يراعلاقو هيلع ايبضوف هيلا

 ادع ب "طوخ هلع رم كادربر ع لع |حوه رسل ا رس ترب هيف! ني هدد ل يع نتي ؟ريم يب مه اباد د ارتس تاء ىف دوه

 أم |ىقد ةدحاوب هطوغنل |ءامل ا هبوكسو دلرجمل نيمار طيرسسمإل | اطال دانرح نب هداهعرنع يد

 طيسرتالك لدا لف اماه طيسل أب دهره تع عرسحلا نيزعظل نوسة .ي تبرع ترحلا وح ليعمل ا ءاطلا
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 مرق ىابسلا كلامدبب نول ادبعو ام |سس فوت رقي نيد ليزي ب خان زاب ا بيروت هذعاج د دمك ىذا ديمس ىلع
 مئاهرداو شلول نيب الاه يرئادملا فأن طبع دنع يد دل عب ةلسمو ملح حب يوعم د درطان هدد دبع نعى دوب
 ش را أو نات ةسؤاح ناكر علب ليز ةريؤغ انين روس هلعائدر ن ادرمو ني ىموم عرعى درب ىأبسلا كرم نيورغ

 "اا يمسي حرب ! ورسنوي نب | دل ان ولحم ثيرهلا هيلبحلاعرتر ريغ! هنع ىدر ى ابسلا بيس عب ةراعل ابو
 الع يزساو اذهبي زد: هنو اج خ ارلاث نيب أبهرس نسف نري وئجم يدع لنه فرح عد ديم اوكا اكرهح
 :هريرس نب ةلطنح يدرك نب هدد دبع اينربشح عريش موب وزب ذك قف ئشحلا مكى ا نادل“ نع ىدرب ىش لذ |ىايسلا|
 2 ريوس (ل اف سامع نب هس اربع درربع نب هل اضف ىع ىدرب يف مصل ل سدرع ىابسلا لما عب هدد ؛ دبع ير هد بد
 بولا ددع ثرط تراث ب وعدد مم ب ءزل رع وزإ رنة ردرمم ملقد فر بلاط وب هيلع ماير ش دوب ىابسل مخ دأك
 مهرود مالس ان نوسرو جاجا يريقد بيجي فس ٌقوزرمولاو حوت ادبع نب رايس دى حن ثكرهاع درماع :رب عا خالسو لب هوس نب

 ًانابركر ولعل يد ضوحْلَسْل| ١ | 7 + مدنت لف دوشدح نيرودصنم نبي ليس ان + مليمم رلو ةياهش رب غايتو 0
 ةايوتدسو عىيبس“ يأ نم مول ل وأ رشق ثلالا ةمسل ا انه امثو عره وتين أي ًايطوشمملا رارلااهزحاؤ د ةضابةطرفملا

 ملا اير هنع يك |يخلاب ثرح جبسم محلا تملا يمضي عم اوب ؛ ميمو زح اسوم ةدرمل الب نم
 اعلا جلا هيرب نتعب ه لس هيلع هدد ص هه الوسر تدي ظذاحلا وسل هدد تيل نب وسل نيزع
 ننثاسد اريحا هرمو نام بذالاو دقحلاو عبو دو مملاجرعتت هدام ةرتكس نس اهيدحنتودارغ مدق قبلا
 نم الط الق جرس الاب اذخات رقما همس امل قبر م بزملاب هنطو ىل مد صدا نم جرطد له ملطف نع
 | نايس فم دم امري ممل اهب تركك أعت هدد او هنن : نير

 يؤ ةرسوملا ءايلاوقتو سلا ملوح نمل | طقسا ترايملا ثب هند ره تاكو اهيناوبا هتع بكى لسنا درع 0

 ل اوزعا هساوركوت ارثع اخد سو هاب تريم ىلا ةموظمل ارا'لا ىو هيلا ىل أجلا قطتبسلاةده لمعمل ءاخل

 كوبدتملا بوؤين نورك ايركذ برج نبه ملخةيب نع ىشرب يوه بل اريعن تل خب لج سابعلاون ارتيشل اج
 نختتكزيدؤ اللص يزمسواد كافل يزين تونس وبا ىس رمل نوقع هيت كيا د

 ليعس ثروت دربر ل ! تريب هلع انك يدس نب يللا ربع اف سرقملاتيبرخدح ذي لاو دزؤسل لع يدوس دال وع
 أ ىلا عيباواةسلا تر دنع يدد ضايع نيزسقفلا تبل اعباد طع يمد دويعأ عر نع يدري سستم بنل ١

 حرك از يع تيدروسولا و لوي يشل امه هنعيباتلا اسد تاوفصغ هدعيدد ع اك اص عاوفص هع ىدد

 ادلعلا «يبونو تسل |ىرعمل |ثداون ادبع نين انعىددرع 5 يي مسن 0

 عطب تسول اند ليا دبل سعد تاجا تسل هاوس دولا كاش انلا ادنرحاقد يتلا ءاجلاد ةلحول ؛ ءامل ١
 لبح ا

 تا هلع ثرح ىزربل ا د الس يرتب لج نعىدرب كايد ثرونرولبرلا صوصلا يرموتس رمل تح ني

 الدو او 6 لأ باق باك ةركش رضضاماوك اذ انك مم هس ناش تامو يددنلا ديذاب 0

 لتد تانبا هيف تنعي را بسلا مو ةوبسلاا ىلا لسن اراه هطوتتمل داخلك امك نم ةزح ارب طول ١

 بونس نب لثرذ بوقيدوبا باسنمالإ هرج رول او غاي دا دربجلاو يت ارهتسهناز غامرلاق ةيسنل هذه

 .فديبج نيديوسو وسخ سس ى ور ادي و أي ناي سلا بني انيكسو ةرمملا ولسا ».تنيسر اطعاىدب حلا نجلا

 لغو كن اميري قد ةريلا لس داس نم اكبأحرقرذ ناك ! سا عنبر كد ذ ناي هبوعاطنزض تام دج املا هنع

 2ص للا



 العلا ف لارغلاد ةحايسسلا ىلا ةسنلا طن ةلسملا ؛ءاحلا اهرطا ىف ى أبت نمت اب طؤتنملا ماكو ةارهما نيس هن

 ميه ايبا عب ليكولا يزارلا ضحي ا ير ؤمحدشع يدرد اهزلا لح !هياسلإقمحوبا ةيسنلا لهف ومس ادرافسا لة ذك

 . ياا زج نم ثرح لسلام عبدو ف الا نابل عاب ك دنع بدد ماسلا هدب نبوي ةدح إسنا
 ' ذاب ىف اعل | هلع يدر ىل انزل !2باك ىلا نع ثدح حي اسلارونم نب سلا نر او ىسوطل ار وصمم عيب لق هع ىور

 0 الة اول ”ليوتتمملاوايلاد ءلبهبل ابين وع اسلا ءارلاو كاسلا ب ١ اهكريرحلا

 ابوه نابحن اح الانىذ اب لمجرس نوفا ديعس ٠ زا مهي كن اهوا انويزاةلشا ملم

 . يعدد زخات اق , عابس ئيىلوم بوملاو يح تاع نب هدا دع هنع يدلل ارقاو ىلا نع ىورب عابس اب

 انااا سقاها يدق اكركبلار نب ةرهس رغما نب عابس نب شلال عولاو يودم قب شون ا نبع

 و دح نب مهاربو علا ثمل هنعىدر اههرعو ىترارل ذ ضرلا دبع هدد ادعي يمالا ماس ةنبدج | وعد ري ه دج ىل ابل

 0 تسول عيل دنع ناكل ١اهيطاؤد تلال ا ديم ةرشمل ةرحولا ءابلادةرهل نا ها كل أمت | يدتقرلا

 بوق, ىلإ عى ديرب عن أجرحزش ١ رم كابسملا عرب أب تعييرعمل ليشمل ١ لجا يم ابا عب ديكو ا منم ةعاجا جريش اوايشلالا

 0ه قايسلا ةعاجدنعم دب مند امال ىف رعمست ىو ادظف اها يدع نيدج اود قه بجأح ىلإو ىريعتل ١

 4 از ككيريح نمش بصح نم طاوعد ةلسلا ىلا ةبسلا هذه نل لادبد ثا ا سرخاد ىدرط انامل اهيسيد يركب

 لد رن نع نعت | ىلع هيب انعم ابا نب بوقسن لا بويا با يس ةلأسلاسوأبسلا ميا هيدعس أت ةيذاتف عمال

 0 ةسصلا هه و أيّسلإ ىلسوت؛ لصف معا نيرعس عمات | نب نع هيب 1 نعريرج نبش دز انو دن بيدحملا

 ديلا عدويسنب طقر معد ن اطخت عب برن نب ينس نب ايس لا ام و ةدح اوس ام طوقمملاءايلاو ةليصم ا نيبل وفد

 اشبحلا ن ايعىلا د دذخ نب ةلسم نع ىدرب ىاسلا نلمس عيب وس ] ثنب ةريبقح نب هذدا دع هريايول | هيلع مهيفماع

 نب عري دحلا رن ازيعولا نع ىور ىابسل كبس نب ةراعو, 7 مس تام ايزو مهن رامبو ثب مرك لبق هذع يدر

 00 ١و ستنم اريد شد نين (قلطخ جرار ىابسلا بهو نب هه ادبعو ىاايسلانلاعسملا هنن دبع

 ثم | فحل لاق ىزل وهم أيس جر اوي ىابسلا بهو هبت هدفا دعو بن أمسلا مل لامي هيبلا عيوبشسب ميم ةعاجوةدضف ارلا م

 او حد مهل كاع از و طوس قرملاو نوصراعرلا ناو ب اول اى ايلع تا مياوجش ميشو حبال املاهاعن يحمل نأ

 ةسعٌس هنع يدنرع نبا نعىدرب ىابسلا ل ىلا معس ب ذلح يلوا و باريس ولع ةرلصلا هولصت يلع اوواذا
 بيهص نب هلبح هل ل اهت يلا وسو لول اىفعرع نب فسر يلو نربحت لل دبع ى راشد ةيالو ق تأيوروسم و

 :[”همع نع ىدر نم لهن انعم ىابسلال اج نب نسا نم صلع نييزيعس نب عرفو | مهب يحال عريش ا لبح د

 هنكور ىايسلارشح عربر وس نب نرعس عنب اس ديوسولاو ىلا ارميؤلا عرب هدا لبعاي ل يفلا هذع يدر ليعس نب

 2 و عربا نع ىديير اعمملا تقلي ومى ابسلا بنيد ىلإ عب هد اماسانب ب ار تبن الس ويبرل اود او عرتوفا دبع ها

 3 هدج ىبإ ضنارلس هب ني ديب اى نم بوح ث لحلف 4 هس ىلوف هزعد الاص رب نار عب ىجي هنع فاد د

 3 ةئمبا عغئدب ىايسل ؛لعو عبب مهس ا نب نت انبع هربع ةمح نع اتياحمل مسامات

 ىابسلا سلا يولع درعم نرش ناهد ةعاجد لسا هونيزو زعبي ير فوجم ىل مل هه ايع هير هنع يدد سابع

 انت نباه ى ديب ىابسلا هسا يديم امجوخ ا شلوب نإ هلاك ةرببه ني هس ادع دنع يددرت ابعوبب ا نعي ديب خ١

 ملسعل نع زخ نب بولا هب هدد اديع ىدرب ىابسل ل يقيعم نب ةروم او ادليعس نب دازسولا ةىيحلا نب هتف يد



| - 

 ةيشنلا مسرعا اميلاشل اونا اصزيامتحو ناس اول لأمن هس اعلا نرمملا اهي دزمخبرعسحو لني و

 ”ليغر ىلا نع أنهد كرم ياد نبولا ىل لحرس تناك ذاعم يا باتا ما ركذ ىلا, يككا يي اسلا يزسخ

 ,بهيزعبا ركن ناك هنعااسانملا سبوت هيلعزكم اذا نسدب مهاب نادرو هوم لبعد نب

 2( سس زبلارلع نرد نع ىددورغددومعالا جوجل رقيتدرا باع نانو اسلارع عي سحاهرد ها

 كم ةيرتوهد ن امن اسيل ةسسنلا ذه نينا اسرطإؤ د نيل ال عيب نال نو نونا بوكس )اسهل ويسلا عن

 اسمي ث وشمالا ايات مش, اييدملاو واراعلا سة عاج أمم عت اهيا داصلا ناشاصل انو ايم اف ةسفت ولعدم

 بقسم اند تاك ل يطل دا بع طك حولا هذع يد ده نع يدر قدرص نياق اسلا
 تك اقناصلا بلاغ نبوهد اربع رع يمحو اور اصلا هتركذ ةممجلا وع: دب رش ابدا ناك ىف اّناسلا تالا د

 لوول غو مزمل م ديلا شو د ”محاول انذلا نطل رست الا جرتاك فا ده نع 0

 رض اما قضم د درع مساك هذ دع ىلاهو يدرج اذ اس ىلا بشل اهلهم الاهل هذا درا استيل

 ودور الا ةرومقلابا ماض اذ ةهيختعدرم رقد اهنحازذاسنم يدرج اذ اسلا مهاب نيد دج»
 اب ناجطسوب املأس ربط مس ىدرجؤباسلا ناك نس عنيد ههنا دبع لكولاو هارب طاب ازعسس اداشستلاهذع
 كلور يدا ؤاسأب رث نايدرحاز أسما سلا رب مرن البغلجولا ةريسأا لمد سولا» هانكس همهرج ا وناس عيؤسلا

 انزل اه دن ل هثو تندد او هركسد بلال ٠ أكو أس ارم ةعرعنوا هرلذ الدرع 0

 اما ناكيناكو اسل اى هكحلا دج ني ىلع ايرزج اريدصمب متيم شسرارهر طع مر !ذج ىوق طري طو ناكأ سوف :ةيسنل ل

 تنام هوب بسيط هنم تبدس هيما ملا هيدج عزب عم هع ب | عم ذبح نيكس دنماوثم ةريمما دبر سالض
 اولا يطا فو ةزمهمل نبل هوو أ. | ثمر اعنا 6/1 تنس ل ابك عيب نمش ىف تاكو اس برب ةيدئال 0

 رنا اًماخدامرحو ل عرف لكي الهنا نم ع أجج اءرم يت هن انهو رنا عريب رم هلل ةداس ضلال( لبا

 ةيسقع لم داسل ىوملالأ ىئرفلا لس ب مداني يس ايرخيرجاو ءامرتنا نق عاج ئع تنيك ةييللاول تبلصد

 اطسعل بعمر نيسحلا لع يددر ايها او تراحم يرك سل مداورب هسدا دبع درشفلا عب ةياسو لوس درب طعم ىلإ نب

 انقيشر ىواسلاا ب ىلع بروف ناعوب ىلا و ثةرمجوهد ير اري مجول لانو ةرط هاد هن زر ا لع سرالاو ّماحرباع

 انو اسل خان نجا يرجت ههاربع ىلا نغانل ىدد هوأسموهلسد هيلع هسا امل اهني دي هنع تيثل باول وسوف

 ثيدهلاىف امطار لاص اغيل اكو يد أسملا نسسوب عير عمم عب فسرت بوقدرناو ةيايسجو عون اؤمن مش قول هسا

 ”نيسحلا نش نم وزارزلا ىزفلا ني زيدي ري طمح ابامراغصلا ليز عاسس اوفعابادادؤس عمو دروكس اخف ايذوص
 . كولا لاقف يانا كو ف احلا هلا دعوي كما هنم سوقنطو ىلا هدارلس عيش سلب او قشمولا بيدح
 ا مزددمل عت ةرسروب أيل مامدوكرم نس ناس ا[زحهس ودل امك تش دارج |نيشمل الها نيل صلا نم عرايئوأسلا

 ديو ماش نسم كاب نس اهيبت أم ناىلا عب ولع هرم قد ديغول لل در عشر اىلاولا هت او هنعذكاو يفزرح سابعا

 اد يدم بهو فهلا لاما ذي دوا ارنس عضد يصاردد
 واس | خاين مث هلع دعو لاسفل حجاب دجا يرو جريسحاوب:هلع يدر اللعب اصوير عقلك ش دح

 ةغبس نيؤسيفل اى اظعلا مسا اهنككد زل | ةروصام وص ةرلككا ذه اراه يح ام ءاعلالو لمحل اريس ون

 حاصل قيل خباعت ندوب نام بن حارق لح نب بهو عب ىرهاسل ا كلو لحارارب عب
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 لت دن اسلا در رش ىلا كلذد,ب اولعم !تاأمهلا اهني نو اقلخل ا ناك تكسو يار سرس
 لح اكرم اسنل | فاقول ؛ يراهن ني دج نيريمس ايدل ان اهنسريمل مجحالا اهل قيملد اذنك ب
 رفا سافوذ د طقلخلاا ىرخ عيب مدد اديك حاولا طلعي در قترومل ا هدد ادب ع عوج نع

 نر أذخل اريك ادع يمهد ارب ١ مس ونص اقل ا رم اسنلا ثفسيوي هر ىبتخرسدج | ني ىلع نسحلا لاو
 يحرنغ ناك وقف ىمسرل ا ثبا اداكد عع دولا هدونسح بزجح ا هن يجرب حلا نبا انس | نب | دنع
 تامر طذر اهنل انرطغن ىدجتي ان املاقو اطول م ةربل وصقل ام نعرلاوبع عومي أر نع

 9 نعرف |سسل | احلاص ترص لجر ن اكد ى اهي ادل ١ مشل اوئاز كور ابن ب [ينو اد نيش |مينس ىف
 كب( نب نىهلاع خرب نه اقم نب لنرملا نب ةرعرمدركيبا امي بومُجملا د بل اغ نب يرن نب م اسيا دسنل |

 وتو بل ان ب اكدل ان ابرلا برج أس عنب ةويبع نيروس نب كلل أس نب مد أح عب شرحلا 5

 مسهل | ب عدد نعيد ةرهللا ره أن نءامئرم اسلائج انما يل ان عي ىول يتم أس ني ثلا نيبررتنق

 اشعل ا هولو يلوذ ىلدد نرحل لع اذ ىف ىلا لدعب ا نيبع عرب يلعد لع ىدد 7. الا نيس د
 2 احب لطت ا انروم ون ن اكةرممل السا ضو اسل ا ةرعرع ار رتت ردح ارم نا دل

 اس | ةنلس ند اشم رس يف تامر اصول ! لهون زو اوس غب سحلا لع يدرذ أعد نب ذ أرمزع

 رمان دلد نوه اهانح عرب م حري 'ىلاق ةرهمل لهم نناف الا ج.|ججلا نيم يهرب نح 5

 وبل !عرع يري قع اسل !عرستلا نيب ىلع مب ون | ملم ت أم اضن اىاهنولاو عربجل ل لعمري كول نب

 ةهيبوبز | توس رس ءاتفعل ادمح |. كرز ىلع ىيجنول ادلع ىدرب ىف سلا ىسوم ٍننرعد ريكا ١]

 ةساروصنم نيابع ةلسوبا هروب انياب ي اجعل اههاط برهان مقل ورا نعوددد هنزح نمارخا

 انك كمن اسإوم ار !مليس نيرصتز العدوي اف اينتل ا بري نع يديس قمل ينم امال
 ىئاسن |ماسو س ايوذ ني ىلع نب لم كلدل اد ىادل ااسلا دوا د بواعلكتل [وب اد ىسارلا ىف

 رمح ا لع يدر ىتل اعل ) هن امعىفإ ١ نسر زجر ىرول روس عت مجحنع ترحل عالأ هلججىلا بلل
 0 جل انو نونلا ىوكسد دلعش يلا ة وجع أسسل | رو دش فدقد جايلا ب جلا
 عبس !وبادوهشسل | ماس“ي امنم قلل ىرذ نه برق وهردوتم اسلارتيسم ازعن نونلا اهطاق د

 ماكو قنلرح مام اقسم اسم تععسوب نين نب اذخ نب جاجا هي لفعم نب مهاب
 - اص قنوع ترحل او هقذل اب انر اعالاح اماما نب اىحرخي استبرق عوم لص ( سرب نر نعطرمب

 0 اياور برثست اد ب لغد لنمل ؛ ب انكورزقنل ١ ب انك حفص ايقشعنو ثداحا# ,جئك

 ىبلاو ىر !زومل ريوس نب ليست أحر ىلإ لش متي اك أهي قلرعم فر اجلا و مان ار ق ئملاو ناسا غلا

 ىاد ىرلل ٠ سجاد جل ١ قزح وب رينو شجر اد اعني ركن يلول ارياد يرسل اوجرع نسحلا
 ةنالفسن سولو نأ اريد رمح نين ح قل د فرعا قل نيد دس ىفاد نوكأ (واراحلا نيدتسرلا
 كلذ ىور نم حا ونمو هع ىرااىعل ازيعمس , نييرر ميلا مماحلا باكي ثرلح وزي اورلا ع ونس | لق ناك
 سس ولاول | ىو مس لش امو سمج ع تامد مصايب ريعس هلام ريك لج رع يور هنع بالا

 0 وهو ناس ل هسا طم مب اه فد تنام هلا نوكسد ةلمهلا نيم نو أسما م
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 ا ل ا لا يو نيل ادع قيمزر اب راسب توياناب ذب دس اخبرت | نك لسع

 ليف | تايو مى هوم ةررهتم هن ماعد الم ! دم حد لعن اد ىرلا يف ةفصدد كيريلاسكذن امامنا للابن

 د مار نب هداويط :رب كوسرت سراب نيد اص نبي داءاس :يدس ا برم اربب>لفزلاد و مو سس وش) ارا

 مت | هنع يددر امايب ةربر وصسو نور اهب ويزن و يلع نت ل يعم أو ردع نب ءرفطس ع يدرب ينام اسما

 ؟ ع ثدع اراهيم يمول نايف اماسلا دا نب نحن !بوقعنوا دخناد نيام ىيض نم ن غرز تامدزيعم
 ا ا ل اننا ي ىتاو نبق مر لاو يحدق دور لازم يد لم

 كيكو محلا 'هلات زك ىنامأسلا عيللانب نسم ! رب ندع | نيرشل سلاحي «زكأ ب اليك كدح (ةنير خص وم نون ل

 نب هس دنع ىب هد ير. درم ا غل اب نجح هده ا دبع !ءاداه لير بيان نب لاسو هأبأ م هلع اريم“يوع ان احلا

 هده و تركو دق رشد ةزمك هن ريع و هب قوووبو + رعنس ةزتمال ىد |جنم يقل يمل تسب تامو هيدز اس

 طا هون ايها معو امض طف اجلار اهينل أدم ا عديت هدد انو ارك ين أماسملا نارثالا ةءاقو كسول

 اهلاوي هز! ثامو مم اياد ميو لهتولا ادور عرتتس يف نامأس ني رس نبأ يف كيل ناك ب اردتم ١

 ماكو دنس ةاريم هس ايس ايل الشلال ت امو م بكا ةشسرنالا ير نس سفن طربا ل اميل لسا نب وك
 نسحلاولا ث أمد ند امو نيض مس ىف م اهنرطد دما نيزيعاهس !مهأيبا يزيل للطلس يدم قلو ثأدو

 جي ىد اجور نط يرسل نسال مري شدو بزومل اريد ني الا ةليل دج عيبزيعامس اوخ أرس ا نبدا سرغل

 هالو مو دشلوش يا دلو تنام مو قنص دا يبع اس عاب تاه لوس

 غلو يدح ا نم ةرما يد أمن نيين سل رحال هليل نورس ع ني نمد رسل !زيعمس اعرب لح ١

 0 م د يك نب نسب تحلق رمل نريد لس اهيدعا ترصسا تيدا كرت شدا ترند

 ل هنحا نيل يهمس رب كح عبروت نسب مزن لحئرلا ناماو مابا تيلداظإرسو دس نونا هي دالو

 نرالا عنرالا مائل نب رن نب ناال | دمجرسر وقل اونا ت امك وكس مدس حالا يبد عم يشن

 تلكورفغسمملالاثارس ب تشمل رشم حولابروتد لامهرلا تاموي اين بد صارتشر اوس نس قولخ
 انزل سي مي داع اب ميلعإصو بج سرنا دال لاو 0

 الجال حولد أماب الامن ١ وسند شك يدك د راكد تن اكد رسر هالة نب بججر نم كولح

 دع عضطيس وال عل اندم |مول قس ءالطحو ةرددلا ذى فل اءاسو امرسوكلع جرن زيروصسم

 اميعإ كوع ةرطولا ينل هن ابدا ةدشن ملا ةدرشلا نيب كره أسس دم يدع

 قه ورلا باجل اييتد قماس الان عرس انل ١ ايخقحت فرغم اهات اجد حصر هلق رف

 شاه لشد ملا يرمز اءاعيلا نوييسيد لدو ريم حرم يلمس هذ وشل غييذلا ا اهحم اج

 ةيسسير اهل ًاناولاتق ج | نحل يلع متو صوم وعدت شو ماسإ »يار ماس ريس اغل اب أها

 ركع نع دارذن تضل ىلل ١ اه اسر ةزلس اره ثضد تاسجملا صوم يا نم ! اسس

 كآذ اهلموو طتضو وللا ماحد رالاذعضلاو ن ايملاد ع اسعل) نمدءاجتنومببكراذا ناك

 قبل] اح تير ايدز تاكسدوذ ادق اننا نام دارال نم جزجس» اه او او مهل دايم رماها .

 رو ارجن نس جرن تنربب ى رق اطالع از امض اعرب !هبويحل بم اميين تيل ان اولاىتذ يا دير اح



 قالا سح اهب مابا بدرعا ماعم ينم اكو ون دص نامل امد قيم دا لعسوا داك ناسلا
 لع (نب رطل نب دمحا صنوب او لجسم ١ هسال ! لبع نري لت هذع يدد سل ١ تمل أخ نب نسرمل اربع ىلهارإ سو

 يتخكدر لو بيطخلا لاسمح ندري نع ثدح ادع ةالها فين إل صر و دقه رفا سلا دل عيرطزولا

 رأسا جرفلا بح نيدورجر م حلاو ذب اد هزيد كاي شدو يع سى ويا عر نعش لطقرس قولو هذ
 اراه داهرما لهي ذخنو ةداعن يكتف دقن بذراع يعم يته:كقاد دامو فس حد شرا
 لدن رثكاهنم عمم ريو نب حلإ ىلا يرجو قضلا د ني وكم ولا ىلا شارف اج هدم ثول
 هديب و يسب ن اكو دنعى ىضرلا لزوج نعي جونا بيطلب عرعبتي ادرب ىرقرسلا يللا فا /نيلؤاذلا هيت تانك

 دمع نمره لاص نب ثعسويد ةياوبراو ني منس ةزخالا ىداج رتد“يو تام تر اعل ك6 دوم و ءؤلاو لب لاش شا

 نار ريق فد و نطو نين ان تصون كذ اذ ومحل :ةدبل ىف نايعاطنر اسك ضنا هسيترمل تقرع عادا كب زاد عبس بدا يف ىف دو لرب يلو قشلا دنا عير زهذحوب نع ىدر ف كسل رج نبلغ: رمال نعى رميا يزعاسلا
 © أير ايفو دحوم ةلعيملا لا زل او ءارلا نيكس ثمل الا اهرنو الاد هلم نيل اغا ندوأَسلا 0
 لم | نرشسرف هدوهبتحاؤل نم ترفوهدرسد داس تادلسنؤباوهدو شنب د مس اوه و يرذامرإا ةبنسلا ف ءارلا
 ل أصع نيدو اد يجيب أره مزراوج نإ لح

 0 ةرثس ءارلا أن حا د فل لا احس ءاقل |سكو يميل ٠ عريسا جف ا

 0س
 كلور اد يم ىبومد ىرع نب يؤ و دوعس عيب ىسوض في زح ىلا ف كدامغن ا باوحلا ىلو يزارلا رودقنم نب ىلع نغ
 / اكدرص نيو فن ىلإال هنركذو ةلمرلاب هنع انتك ع احلا ب نحرااربعزان عد درعا وعم د دل انإ
 0 اهنئازلاو ثدولاطاوايلاد ةرحوملاءابلاو ةلمهل نيل ب كوز ام نكاسلا
 امش تشن ىرقم رقم اي رتكاس ىلا ةسسنلا هزسد اولااهزح ا ىفوةنككس ةلمعال ادد ناشكاسن افلا

 ليه احرابا يس ميس يتق نيرسح اخ دمر بدون اهيدن اي تكأسلاؤشلا ءاطع بريتي دل هيلا

 0 لاميد ءاحركو ةلمهلا ,لاوش : أسسا ياش وحلا يبرم قسنم قو وون ىلا رنا
 ىرل امد اهب تق قدق رفعت نم هنيرقراذحلا نإ رطولع يدق رف هذه اهركر يع اسواضي نيل اح
 ىجحيد دف نبا هريس ب كيلل | نع ىدري خلا ىسحلا لا نعم !نيوج ا( و أمس جانلا ةبونلا ىفد انحلال
 0 رجلا د زن يحل أس سلا | حن امورثع تنس نا يشف دادخيب تام قال رع اهينح عيدا هع يدد بواب
 © .لدجيولاهل اس: نب بكمزم ثرع ل اسولا هالو تشمل هزاع دبع اسداضيانفس اهلاقتد احبكم
 مل اس سيتا عيري اي وسحلا برم ىلا هد سم اع ارجأضيلا ةنمع هل جزيل ال اسلااةممخْن يهدد اببعد ةبحص
 يني نيثويوراهتذ منحاهداوسسو قدي نوكأ مكاو قويت ىف دن ازيعىلا هنبا عماد عضال
 اي نورد ٍءوهاداب نح | يمرول اسيتؤها سيف سلا ايس نيددد ربعي لع بي ماس هيروتهببدج اي اماه هيل
 0 هلع داش اناشلا لاس ه دج ىف ابشري رهداع امحو طفاحل فل |هيرماحولا هنع يدر امد
 ماب اجا سر عمان ل دام لااا مذهل اونا امو نع اجا ةبسل هع



 يلاسلاو هيشس ال هالاو تذل نيرط ع »در اننالال شا نم ةن>لورملا تيطواعوشو تدإيس افلا لد هثالبحاسلا هلَزَض امام

 نلخ هيبرجلد تام نيل ضفلا ةنع يدر يدوعسمل ا حز ابعد بيانا نيتاذع يدوللا نيفسو ةدّس نعد دعازه

 ولا نعريكأثل اىددي |ةيعصن ا/هراغتملا ميس طا نيزعس: را | يشم ىناةييروتد يربعل طم يدع اودازحلا

 افرق نيولع ره هسارزعولا كدرتسن اس نباص ىطقر ازا طخ تيار يناقربل لقد ت اقنلا

 يرسل وب بدع تاتدك ضيفا ثرحلا هلع بيطخا ىلع ني دج كول ايدداذ ا|ناكلحاسلا اطفاملل

 اراد مدد ماشلا تا اهرعر .دوازعد لا نارك اع طاح داموراريطح سول لب دروصاتسدن
 دلاهطاقد عضل يأ عربي ةزحوملاو ايلاع واول اد ةلئهل «نيسياوج.ر بر اسيلا اصر داج نكد ©

 "د ابا فيولا نأتسإ نوح نيبال يع ريسملالا نزف مزين دس معا اريدل ا طحي نا يحايازم
 0 كاد قيل ليعس اب اهؤسيرتل نعد اهلك سا ايلاغ ايضهاب ناك دارخ نكس زار سوس نمت اكلا

 هب كرار اسلاديلم هقورملا ب اكلاؤلا سجلاولاللاتإو جيراتلاف بيطفلكو هك دفان هدد لرريع أنا دارحلا

 عمس هن | ةلرككد ناذاس يريد هيوبح ةيرعلا نعظفح ساو علقت امك ىف عام الجو اهاهتب كيل ككملد

 00 تاس ل ةداولد ل ايملا نع

 * لم دونما طيزعا فو تل الادبد ءارلاو دامهل ؛يملا ذل سيل | ب اعيرساو مالت ىف دوق تامح 0
 | يسمو 1 ىهنمل اول اون داوس نم ةبرخوحد نوكرأ أسيلا

 ذايب ءازلااعيرحاق و لهنا بنك ةرايسلااب أن ىقعايحلا تلام عيل ريظولا هلع ايدر بمح نيج عب

 4 انكف تلم قحاكورلا اهبل ةينل ثور انكو أيا ةرثعامج تن ) ايرتر امجالي نم ةرد جو رّيرأسيلا

 رار نوسد طرا نتلمعملا عوبايسلا ني تل الأي دو : املا دام يا 0

 الي 00 ٍِ 1 أميل ةيسنلازم ةلمهل لالا اهنا د
 0 0 عير دواي اًولو ترام ال ابا شكو مس ن املك دوج اسلام سلا يماسي امم ىدوب اسلااهنالاج تبدي

 اوبوم ترضْجل اد كنه يابا هنغك همد قنيش ب سهلا بال دلسدا برها نك يه عيد
 "نوماس املا اة تكرس ن اىئدؤيب اسلا م ماسسل ىف نب مأسسلا أمنى دوب أسلا الأو تبدوجيو

 0 سب درج أسما عن>لأ 3 دوب ةيرم اح هت اون و عمت 0 نالأد هب درج يملا ةعدشولا

 نعي سلا نوع مساك دم اسما دوعسم ىلإ عب هدد اليك عب وتل دبع هدد !ديعدلاد يسم نرش  هركذ انه

 ءابلا | اهيزودو 000 اهم ديالا نسما ينل همي يلج طأ بس ام تيدشا ع تاريعق 0

 ياست وس اهبل نع اضع يجب خدر ةطغزلا بشان ذو أهي ا أبت نم نيش اررطوتنل ١

 ليس است زا ايم أسلاىدقانلا ررخاتيب سا يرارجحلادبع تيركيىفا يزعم يبن هدناريعولا امين

 النبع نايتس ان عونا باسل حج يلع تقر اعلا ههداررع نبى وم عرا كيلا نيدجيرولاو

 «هنوحغاسل اديامسمحو ريحت او يشأو اىدح طي هن اووي اهنراو نيس تس دهدعو ةيدالو تاهو 00

 اهل اه هتالاشياد الاف هروتسو نيسلال يب داصلابلاقتدقو مج ااهيزعافد رانا ةيكد جيغا نيلاو ةلممل

 م احدبديعنلاولا انتم يترنبهو دنؤرس نم عم ارذ 3 يخول رعسل ىرث وعد جزاصو جرعاس

 اح نب شلا نيف +2 اهارب) دس يع عب لحب يون انع يدد هس !هغئدرب ىروسلا جرعاسلا لعس ني.



 0 نيبلؤنب ب كرب أس لأ يع ةنست امدايلعلا قدزناه دهددرب ثيداح دنع تتكرؤزلا لعبد
 وتل و ةيرباسن ااه لاقي بال يم عيل اسس نا رارلا أودرتس اى : نجوم ءايلا متل 0 اهحزجن هلم
 تلامو كلامؤاد قرار ىلىض يدرب قولها نار اسلا عام ركل ميمس ير عمم اريكوبا ةسسسل هزه

 امام ننعم يهم هريوجيز قو لثح ب دج هيلع ىننا ثار نيرفعح دالي نبدح لابعد لسا هنع يدوب
 نهب هن اهلسس شيك دد كرب ارسل عام يروسلا نارع نيس عرج ب اطحلاوب د اي اص قو لصوص يز ارلا ماسوب امو فوك

 عيرسو سس اا صه )اند نيد د نبى هيلع المسا يىمومورارحلا ةريسعوب دنع يدر نافع ب ناضؤرم
 ىسايطلا دو ادوبا هشع اكدر ريس عنباو ثاوع عباد سح ا غيور كرد يرباسلا عابس فلاح

 6 ابا يسمو

 م دلوع ىدريدادنب لها سرقع امي تدجرمل ا قراس ل حاص سيرفلا يد رمل ا 2 زول ربع بريك كرب او ةزسون اد

 ل الاقرف يزعم مزال اواو ايش دروصس ميل عمور سدو ادو اكره الزاب مدرعو ةدادع نب

 « ىراوعل ازيجس ! بيب نيد اهرل ارح ير وتتعدد فعرصز اقم دنع ةعرز ل ازسد اكب نظل هنختك

 تاسش وح نع درب يرباسلا عأس عيرونلا عرب ةريعملا نب نو كرب أد ذرطمل أي ثارت مقل ولاهو اغا زيهص ب يسحلاد

 وك اراسملاو ةلرخمل ياخ كسول |سممل| تل لوقف تدس احلا باز نزيدسا يب ىعسس هنعيدد سما

 اهل انطو وز راكم هير فسر اذ ذاك نم ةرل هوروناسولا ةشمل اذه ار ااهرط ا فو هول أهل ديد نل الأ ديد

 اولا ديع ني دسد هبه رضلاوبلا هع يود يمادولا تال اربع بلع بز هدد رع ىلا ضرإ شب ثزح يذل ارداسإ دنع

 دواس ازيرا نجاد مط ملا !مشمرعاشلا اهتز دوو دواس ريس عم ىف هدعشحدطخاخلايذارتلا

 « م.دازبع نب لهغا هع يدر هرحولا بنل عزيد دامد نب ميج نهى يررباسلابوباس بدار ز نب هدد اربع رول اّسو
 يور اسز رتساو قرموم امل ىتساول ارو أس ني ربع نب ةيقف نهود أهرطسد مارس بس تكول اربع يدا يرولاسلا

 اًةارش ىررد سلا قاقرل ارد اس عرب هند لزبع ير تارب ارمئارئاو جريج درب عي ميسو هن يطل ارل اد نع ىدبرب ىطساو

 مم قاقرل اررب اش ب هدد دبع انب دج ساعد اباد أمرطدد أرق جون :ىلا يدهن وللا ماشه هير بيع رم نع يدري

 كروب اس يس دإن ءاممالا ىف د امرطدد أرق جوف ىلا يرهتقؤن لا مأشس سريع مهن ىلا نخئدرب كدارؤب كد دفاسلا

 أس ب ةلس وروباس تب دفع يرث هو لج وزع هدد قييم ذو هد النبأ: لارض انا هرم قلع ب عويسحلا

 رو عسل يشمل فن محل اهرب زال هيل 27 اسم | رز قرسابع ابا نعرتطع نع كوري
 >الح يوب ناب كان عل ا م انيدحد اي ةدعاج هوسبو ا ةلظ ايش ١ ءايند>4أ ملم قمع اذا رعإا سرج

 سلاملا بمعو ندا زممت يداي و قمرملا وادي دس عع أهي ثرممد ايت لين دخن رع نم ىرعبلا ىجلسلا
 ىنأي رم نيتلخ نب دبل ارملا نحس نيدسم دبع دن يدد مرضديزنفا امي كا دويمغالا بيق
 ب مارا قعص ولاد م رند رطل يدم دوس اهل: هدداربع ول ناقل كرام يل بعين ديبعد
 دمج أح نوم ىلإ | نيمو بل بشي ذح عرم ارزجتومم ال د بل ازهعا نم كر هيلا جاسم :ناهه أم نو كم عيب زعض

 دكر سرأو يدم نير فعح ب هدد سعد لررل ريثر لان نام بواب ايل لاذ طف هلا هير اضدالا

 تعا طالع يقرمو >اب يهدزح أسرلا ةبسنل  هراهد من اعيز ا دضلالا نراهم .اعلإرلو نيسلا قب

 تيس اضق يل راذالالهانيواح سل ب دهريد قونلالابتد ققسلا نإ يلصو م ايلا ءاعاجبشمر احل
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 0 ىلحاسلا مرع رملس قبل أب فوت أهف ث سحو هدامعع) مدق ن أكو مهرغد فربملا متاح سف أف انب مح
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 ماياج نجما مانالا مضار يحد أهف ا قشاد لعاب نايلس تنب بنينا ةيشلا هزه ةدعاب طوق ١ ءاينا اع رخا

 ينسرلا تساهل معاي يده هساربعدبب ناملس بيروف ني مدهار نعت ابا منمدارذس مق تي اميل لبن ام ع برب
 ببر دارؤس روص ىلا كل بيس هر اممم !ىزاشإ فروا ةذعانل ىدم قاموا وطيز يركفاد ون له اط ا نعيد

 كيوورطرمر ارفالا أه رطلف ادراج ريعصو قل نس نعي تشم فوق د دع جك مص دياب اوشرعورمب ماعلا نيف نب

 طاب دهر حاولا دنع ان ىدد اه زغب يت نويمحال ةراغحلا دف ناله نشوب ومنوعه
 كو | سس نر تملا ىذا ىف لقدم و سلو هلل نحل ؤزس امن تعمس ورب دئتمزلا د اطعيفلوباو شالا

 دع احددعاذل ىددوف اشلإولغولا» ههنا دزضملا هربا نع ىوربونيرن الع اي لخابت ريميل طربا قدعل اذن للا ميا

 0 وداخل دنع عزت دز رول ىل رك ذرب رجلا بارزه انضوتسرلا ث احلا ةريرجْ سي ايعلاوناو ناس ضو قولا م انا

 ناو ارل اخت اعهس روغقدربونسإلا ندور اه يولع يم اسؤلاو وا اويل كرمد 7 لادا 2 او عمبتننس

 07 لع كئورىتبرلا  ريريل راس اهناوارراج عبر وس نب فن. وف يسوم هين دب هند اربع هّيع
 ثري ةكم هلم يسر اى دايدرب ابل ويكرم يرون ني هه اردن يدر :زرلخ ب ةئرك ع عو هندع ثزح نع

 يزص اهدج اارع هر ليشسلا هس نزل ا اعرطا زد تدر خا ءايلانولسد ىازلا ين جب ول ىف ادم
 ههار وز اس اتى كبو ةينيع مر نيهس نع كدر لصاووبب ددد البعد او اأو مهني ١ فراق هيج وكت اربع
 هدد اريبع رصعلا ونا هل أو هند رست هلي اق يدد ي لكن أوم امنيه ارا عر جوي اوشا ةندرام سرر بو بهد 5

 لولعوبا دشع يدب يذورلا ن امغدنب سا رزرعد زصأو هل اع ىرنبج املس يد نع ىدوب يطل غد ازيمآع
 ”معيوح ملل لمثو عومي انو ىذع ا مست دالو تنام أمت لوسستس أه قل !اهنر اسيد ركب وسب يومك بح 5

6 

1 
0 

 ل

 8 ًاهيخاؤ د تاهذ !مفو امج نم رمش 1 بوتس انامل ااهدسد ىدجاكم وكم ل أمان سل اوس

 نيس عيب اصر سنيك شرق وم يل وتكزلارؤ ومسح عنب مجروح أمم قرص كرمت م. رف ىف ف هوك ىلا سيما هزدح
 0 مرق ع نيكو اوس هيب متبل ب ارثمايدد اميغو تالاف نب تنازع كس أباو ص أ ىسورملا

 4 !ثل الأو حيسلا بهن ءريسللا نيرجأب سم و مسدس تاعؤسلا راب

 و طااسيلا ةسبلا هذه ةلمهما (ءاطلا اسزحا فو سيل ب نيب ةدحاو طرت اءاملاو ةزهل ؛يملاتفب

 كاسم هيت ادجحا يحال اهبل بنل اودنؤرم نمار هيب علع ةضدترسانع خط واي زف هوم مول
 و ازملا قل الث رف اع يد هيداع مربلا هذع ىدس يزل اوي يلا نع اويل تلكم فرم زخ د قف رابلا
 يلا يضطمانب هسا دبع رص لرد ايهما أيا اهنم د! نلف ةووكك ا تيرطولع عيجادمل نس واعر فور أمان د

:: 1 6 1 : 5 

 « هاريس دويتو ةس انكار ند ندراه يشرب و مما نيبو ع نبع ندع ند ارسع رج ازد يه اي اسلأ
 ىئىار ١ 0 . 5 5 ا
 ١ رمل نازل [ىسل يسب دراطبل أراك هيرو ل ارسأ ا ةلارويع برك“ عرس مل زق بم يفك هلع يدد شر امد "4

 فيل ا!رتعب ةزممل امل اهيزع ايف د ةدح ينط رطنمل !ءاملؤركو ةلهمما عريس ايف حب اسلا هل 00
 كال 1 : 5 0 1 3

 نك ايي دم | هساريد بأ شالا زهر رمل اد سلا اول زان ملا هذهرس دارج مران اق تحاسناملا
 ابره يدحاو يارلغإ و يره اد يلوذ و١ مثحلا ب مرتك يعن مشد دارخبعم نم رب اسنأم رس جب بالا نب

 ها

 زياد علا ملارج هبي هدد عر اوئاددازا «.يقزر نجيات عرعر سحفارل ا هع اكدر ا روعمل ! ب5 عش ١ هند اريك
 "6 ا 4 1 7 : ١

 ؟يباعلاوهع ايزيسملاربع يكرس سا رج ١ سايل ادرمزلزبه !نعم هي! لا هال مط جاب يسم
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 اهيرارجس بكا هنم تمس ة ضل اووقلاف ذم الع ألو .ةيرل اكو حرت هللا وعملا يدق دج نسما او
 هاشنإو هدا هجر ةقيلحأب ين ن طخ سل : بهرنب صل نكلد بونش ؛ ىدن رز ىليل ا ليا لقد ام ةفوكلاب عميسلا
 هيج اراها رجلا اقناولاو ىو ! ل عورب لنجم حارط موك عيد اش ايشلا يان دز ةمرحإ اذ ارنادوه سألوا

 نكت املاذلا اريسلا ر >0 كامذلا الل 0 اذا 5 ثداحا 0 !ييدعم نبراس عانق

 110 لدم اكل لل ا هدن الرع عرب لس اماو مرن ورثت ىف هادو زولك وب عدس ىلا مبا

 نعيديرشنلاواىنبال الطعم عب الس وب سل والأ هدد | زب« هربرت قفل ليغ هع يور ديجي مخ نب هد ديار ىو نع

 هر ل ,محرادع هل كنا هالي يزن اةلزس امارظف احلا يز مرملا يري ال نب#ح رماه جارناو كد امل: عريش اربع

 نسا ؤادلايعساهيدمانع يدبوتا ::دنصب اجاب اهيقف نكديلا بت طوق سبا
 0 رب نامت رامعرتم جرم نهد ا يد ىلا: ورسنب م عاجو أ: رشم ةيداكتد مسام تا اهزدؤئطت

 ش يبل. ةييدلاديشإيووسعيرلاكرتلادع يوب جك ءادمركاربعنب)لعلا ع يدمريعسوعمدب
 ماع | هساد ك]ملاوغف سوهو ب نإ هزدي تريحا ىلا نظاف تلد راذلا ىف طول لو هوك زك اير ودا. داوس 35

 سصمحأب او قارسولا] بع امس ا غبر وعم ثير اوما ةمدورم زهاب لاع مملاو كزقن رح نمار يرسل ريا ن /

 لاب يردج مهس كيراولا ةمعتد زازا م اعفعناو ناره اهم لله يب زازا ياش بدم برع
 هن نومسن اذ ريو د أر داوس نم ري ناب هروب يرق دزكسطو هله تكس يطخلا لمه عير رفطح باو ث مولا ١

 4 رخل 1 وطال اطول ولع بن يدحلا نب اع نب ليز اري روف عبي يعح نيرو حب ةزج ره ارسل و يكب هس عراضه رشم ف تادو
 ا 0 ةسؤيبلا برها يع بزل اوف ربا لاقت مي الارق طف امنا هدد رعد طمكاول : رك نيدزوها سيرت ارغيسملا

 .ٍاهلقل ساحر نو دلهاد ثرحلاو "هيمو ان امو نين >اما لعد ازظنسدذ ل الح ارقي الشم مشل ١ يأ جي اشدارم م رزطو ولعل ىف نسا عا امد افاد فلس ذود ةمجز يالا ايش أيسح ني اذ
 ألا اقف ةييوعس نييلزن ةزطحب ىرحد مكي لانميذ ةعيونار أف او مزن .بذل ادراج عيرج اهل د
 تالة ىلاطع أن مرط نع ارح | يم اواعدرد السمار اهدحا تلاسولا ماسو هيل دددا اص مدد الوسيم تل سا
 ميس اسىلا رو أسينب لزتاو ممم خياشل ىلا زيللاب كرب ن اكو ارثنو نجي لث ةذضترو سنع ىلع درس رك هاا

 طال ابرز ىلإ ب ىلع ىلإ هدر طع لعب نام ىلع ىلاذ هه اراعهووويري نا ىلكرسانلا يجاو قرنا ىلا عجم يلد
 ميدو ةننفلا بابا محلا نيت نكون زيي تنل ارم انو اراها دب ثدلدلءدلا هيل رتعتد ىوإلاششلإلا
 و عوج ير اباىلحن ىل الس لمع دارس مديل 05-50 1 | 5 نار عنا 0 9 7

 ماو عدد رتل 8 هسئنؤشلا بو ةولسلا تادوزميطمل ا يونس ١ ىرتلا ندب ضو اح ةلرق اك

 تذاتسإرث ارا ةدمؤنو 7 سرس و ةسم ف اله د اراها عطا شم يملا هرارؤ جوع سدا تبق اقف
 سوف ان هئاماو تقول هيلا نفاكت اللا لمدا ثنيسنرا مس اسلاتورغنأت هيض دا لذ انروب اسي يطول وجرل اف

 ارشاد م|.( ةوبر ١ هنكس ةتباصإ هّناخ ت دعشو نيدرذو الغم ارلع أل دس يك هس بجر نضستلاا ىف ولد
 0 مسار وزي زوو ةيشلا هذه نانا قد زن سى: هايد يكد يزاول |

 رم: تسب ىف هنا 15 ل أيش اجيب دزه فلح ليزي ىروثةرصتحب دا يس ينزلها ع رسم د
 0 قر نون اهزينو اود س يرش اي”طوزتمل هادي كالا محم ولا يزل دصا عير ركول هنع

7 



 لرسول د نياأماد فا ريطل !مسنل اويار نب. هملاول 'قساللا لعب لج ذ ىذخ أكل از عزت دنع ىدر هسا
 اينانوكتو ديالا عع مايألا كا افاش | نركديايقماعلا هنعيسدد بلاط ىل يوي نع رح سزنا يواجه

 اك ناسراش فوم اكمعرشع مورفاريزح اسواع ةيرفوعد بيرالا ةسنل اذوب ةدجوملاءابدا امتزخ اد دم اذا

 دجال هنع دري رعلا حرطما نب نسح نمط لد زود ةيرذلا دعم وبلا عا لع نبذل ني نسج ا ؤهاقلا اش
 دصدت دوشزا | بيز هم ومس م هو سن ايزملا ويس فرك دن اح عرشل نمو لع رتب نإ

 : لايدعم ضل ادد: رهو ديلا ةبشسلا"ذخ هذا اهزخ د ادلاأم دس طدرملا كل اناا هفد ض دولا زال

 ”اتديفو * | ةهنابع رود هلا 0 و اور االول
 اا بوندهرس الدلو هديل اث يريعس ريكس ةككى م عساف وتسرلا نا هل لافي سس مننس ةكمول نص شح

 فد ةزسمملاغا نو اتت نينا :طوقسل ,ءاس نود هيذ عرف | ىلبزل ]رك ساو دهس يودايجانخا ن
 «نل الملا ل انواع يريم يدم عضل الا أم روم ازم تاويل ادعوك, عضرم ىلا ةسئدلا هذه نذل أجا
 ”فركأب مس هيلع انتل الع ةّقفقم ةنسسف كا تنال اهو !سج نس ن اكد نيلدعل دوش انما ناك نراك زها منا يزل

 هئلاخلا ةلمراو نوكأ, هنع دكا جد كالعلا يراعى وع سحلا اادارخسد لايلاإع تدي رمل ايلا
 احس بوس عاري: ءأدوتنا مدن اكشع الا نم جطنأرب عرما/ةسل أسف ونور اب[ هس بجد ىف ذي دالي تااكوامملا

 لش اكس لو نافل بدا هيد ؛هب نامإس مهلارلاهنع كده دلك محلا عز رهايزعئدي ٍقارنزلا رهاب نب

 دج ةجوتشملاواولاث نر «ةتكاسملاءابما ايزي ةلمحلالادلا عيال إ عالي | ليزر | حر عقوموب ضاولا انه 0
 توا | شمل اوم الروك مس ونسل ! ىرف نو اجو ناو از ىز ةينمل اهل تامل اهزح ادا يارس

 كر قملا نب مهنا ديكو هلع اجدد نك. * نب نيس نت درب كمل ١ وأ سلا ناد اش ثمهاببا نبق اعبا
 نيىلعنيديز ىلا بنما هى ةلهمل اادل ؛ًأسيرذا دامت سوويطتقس ةرئل وايل نوكسد يللا هيكل: 0

 نايات امني اا مسو يهون هيلا وبسس ٍيدزتا سد عاجلا بلاطو اعني ممل
 اال يم امال ب ليراوزفاول ان كرو اون وفا دنس يشل الخ الضو رك عمال ىدم
 | ةيسانالو مترف ا ايلع نأب نولوتدد طير ىلإةمأما لوجو رضانلاول عوضا تتأما نيزك ننح مرح يري
 ةيادالاو أمن رض يلع دأب دلو ؤ درى مام نويل لو ا لإ نمل ههه جوف حل ةمانال قامتع ا« مدد
 تومج اوواعرطل تامل اهلعح كبح ةياوصن اريدضت وع ديسامالا تعمر نيجتبلا ةمام العلن االقائخت بحار

 اع رالغن زكام ري قيل لامولا مقود مع اجا هيلي ةبامتلاز يشن نوي زهاب انالشكيلع ةنابا

 ايكدزلا ساحل يل اذ يفع بريم لع رع نفع اي ننيسطدسابع و: قرشا هل دوُملاو نوير
 أممزم يري زلط ذ الا و ب جددرديعصولا + تر املا هنانع عدي يذلا زمدلاعب املس قل ]زو ااه نم
 لع فاصل !مشعلا وبا يريزلا ناهد يرزدعح تبقا يل قلاربعد هيلع ناوين اهل ههارببو الد ع ىدد

 ادم نيد بمهام هرعت ايرداولا انين رخاتما نمو لزب ةماورلا كي سر ازا نيا ذب ديزلا بهزم

 بما ز ناك وك زعا اعرنو شل ىريزل ايس اطول يولع ويريد ر نيسحلابىك نة زجر ولع يدم

 ععترثكا هنم تعبث ساهر كرلاو هم يسوانالو ءاجادنع تك حفز ذو رفا ثك اك هلا
 بلت ان بولع رم كارا دارجب دع ناد واد يحرسحلا يريخر نزاحلا نالع عيلحا عير حاول تفرك



 يلح ! ير اخت ئرهد ضر داع مز نمير ونار دك د د ةررظولا باهي سورؤتو او:س ايلا ةلج نم جلا صولا

 لاق هياط ,دم زامل (ناوكذ هالات .شم ”ل(هنعاقدب يذلا لص رم مص نيب ى كك

 0 ءاملاد ا دارس رار 50 د أند 5 األا ثردلا موسم رون بدم اقف نرسم الصولا نعي مس دايمرارلاةعيعز لا

 ا مالا اهيزح اق داشيا ينل نع ةرحوملا ءاملار نيل يل ايا نما مهبل ال لاو فدرحل العا ممجوتشم ١

 جوفار مسه نع ىدرب اهزاربل اي دأب ادأسزلا سجن نب(ىلع نا :هرار اهني ىرق نماهنل نطق ابارايز ل
 0 ع م

 لارلا اهيزارلو انكم حرتش» نا ءابد قط بنز لك كد أد لأ نمد ارسل ال دمل كب دانون

 فرقد للع يدردوك اطن: اس يبرم رع يورد كي دأ لا ارك .«ىكوددو هيج شل اذ ليه زين ل ةلاضالا

 نارع م ننس !نأسمحموا داوم مملح اصيدابإلا نيس اي منال أه كرنب يدار زل دايز نب نيكيووسولعلا نع

 ناب سرع او ميِعُس نيب برذعت هنود عراملسا نورت اد نأ رثس نإ يفسر ليز نيرالو نخمدر يدأبزلا صامل

 اوملاىدبإلا ثيلث عبرت اير دمراسلا يلع مران دلو وم وسن هدام ميد يلع الا لب خد وبلا

 داود وادبرطغ عن سم نر دب تاور ه اء رنافور قام ادلع دى اطل دالع يدير معلا عر ديره هدأ نك دري

 14 رن اعييلاو تاقيوم عر سارعت اورارسلا هسزرب# لام دأمارج لم اطرلاو ناطعتلا ىلا نق فدي ىدأيزلا دج 1

 لل ١ مكر 3 هنه يدر قمل ١ حمم رح دال ئاح انب لمسإو يبلع نيوسلاوبا ةنع يد مغ

 00 عيلس كيري مسد م الس دل د يطول بدلا هيل يدا, لإ حاول هيلع يعتام هله ىفوثو.ظف املا

 ايلا هدا لمع ريك ربل عسقلان أو ةياعيرا هن ةطسرمل قرثو هيأه م هب تكلا أعلا عأيقر نم امداد را

 4 3 ل الع يطع رد ل اطسلا سلاوا :تارك هنعاةل يدب از امس اانعيدر' ري لع وأب البلا

 اكرم زلا نلوغ نوت "ننوه دلاو وك !!.ةنس يفرتد مارس 2 ةعاعق رسل 00 مس ألا نب نيف اكاد ري قلاولسلا

 1 0 ةبنيم يصمأ | ؤنع ابق ةدازم ىلا رف ثقوب نإ دلارعمب عريوس يل ١ يدان ارم سورة حمدان زا هلا ماعاد ٌنمشازس نم

 اع 5 داك وطن لعزل اره نير رده ىلا موك و اضحك دا سلول دن ماناىدإت امم نرضعلا

 5 اهرطحرم وي هلم يف رف درس عرق لن هي دالد تنك وةقووملازثس يف | فال ردو طع سؤباربا تا

 6 دم نلكوتبزلا ةيرزلا ىف ءانزكمزت وزمان بامان تال ل

 عض أ ورم رماة سل 58 دكهم ما امل نر لع حد املا رمكد لح ارب ةلوقس ماب اد اهي نم

 "م سور م انوع هعيرم د يرلاو نامطب مطاراع ثدح روما يلع ا ,قييرلا ىلا شل اراوس نيولرلا دبع ب

 لام يم داعم عرس هن دره ىبومرطلاب ماقال ون أش )زوم نيس ةراط ياهر نأ. اريمهاراو ةلسو

 1 00 ولا ول عريب يوسول! أ نار ايس لوس طوخ النا ل كارايل ربا رب لع ك أيمان: ايم ل لل ناش امل ا:.ز | مكس نب

 كيذلا نس نري يولد ا كب وبسر يريح عي ةفد الرع امنانسررشل خي نيسلا أم)الاث يرسل هدا ةبس نيرو

 'س «راة عم هيلع عروسسعت 9 انو + تيرا لسن هراكذ اسما سس أاا قرم اقل كالا 07 ْ
5-7 

 دي اطيح هس ارز 200 اينو اسلاب ما وم از 5 نين نسبزما جل نكد“ ةرايإلا

 0000 ةعجردلا جز يسن ماز لاك ةداسز هزل ؤمرلا نايؤمز ا ندكلا  ناوشو قمرا
 انقل !امن لادر ايرملا ملأ ع اجرب هلك وك تن يلح 00 ازهار 0س را ممل ألا جره را لص نمملاواو



 زكوماشما ب اعيطكا نوب اود داكا نم موفوضو تزل |هيبولاةرسلا هزه أفق .رثنم نيش أب ةطيقنلا ايلا اهيذاؤأ د
 راغب ١ ند ارسل ايف هركوؤذس تالا تاوكد الصوب هلقنو هيلخملاةيشسلابوهملا اوديو الي مولتنو هملجملا
 تانالادأين غب روف نبل يوس نب روق حاولا أع صنم رش بك نع فوري نولك ها نصي ا تأنإلا بيرج نبل زج
 مو بطلا دابنرغد امولا ولرل نبا هتك ى ور كلسعلا نب جانب لانوس الايعم 50
 عم تزن امم نب يساب لح او يرتكلا هبلمع عب ليبع نب زيخدنعيددرإت نب ههاربعام ىديي قولا تايزلا ذ ب ودور ثنا ي وسلا نعى درب تاءزلا سو اسر د كلامو ىروسلا نعى ديت 0 و
 دي هنعىدرربا ني مدد أربع دنع يدر يكرهزلادربزلا ىلاننعىدرمذ اجل نكس اج ماقاع ماعلا ل لضم ميكو

 ىف وقد امال مب هم جا وقح الأنجال ابني نع تال هعمل |, ةزنب د تاقملا نعت عرنمرمل هك دري نملك قانرلا
 « نلخ هلي ادنهرماربرعزت فو نع تالا عيسأب نع ميج با دومسام تدذ ناك نملا صراع ام مرح نبا دن
 1 اب ثيربد تالا فس نب ده دبع نير بجوار عسو هبا نعى درب تأنزلا نيسأب نب
 ا تا نان رار ابرج يده راجع | نانزسولا تعودي دريس وول راس نب
 بأي هدرا يدادؤبلاةزعاوا نب أبا ب كلم ابغي محد ماو غيط ضحي زكوهرتلوعيريعسو ا ايرعم نأبإلا بوم يعد ةليحأ. باد ىلا غلا ومس 14 هش ناك#يودايعاي ساق نارا يروح راب
 ً من ملأ يزل ىهسو لازتع “ال ىابا كري ناكو لش و لكوتمل هيلع نع اياكم اهنا دان ذكورا هموو 'موفورم خذ هب صحو دعا, مهتم اعنا ةنخاكل ادزسيتلا سرنا ولم اعالج نات إنا
 , ىتملادا ادب اىزعأم ةريرشس ةى ادعو ضال ادم ادىإ: بدم بو هنيب نامه. تلل ذراع معضل اشخوزنح برم

 تام هيلو بزي هلخ ادىلاريد اسمو نس نحلا نسايؤمت ترأيزلا نير رض نانو وجال. هبل او هيلز عم تح هيلع

 ديحب ىلع رطب اذ لوخالا دمع الأ هتو مسرس نس ىف كلذ و تام نإإا بزعد ءايندوكملا يزد أذ يبل اطل نم هسيخف

 اها غو أميرتط اهطبر دوس لاف ىر ا امرلعزيل تلقف لمن لي دس رش لو ديلا ترصد تايؤ تفطلم تاأيإلا كام ادع غب

 اشيروتتلا نم جرطا ال هاهرمدت اكد دفع اذوظكأبقنلا ام اير اهفرعم ترم تتم ماد !ايةزفاوو اوطس اند

 رصف واع مولا نقعد مضل ا ىلا تيتا اناكوووملا من ليسمع دسم! نكن لح دجد

 م ارثكم هن كات ارلاع ايش ناك تاب عباب ترحل افرع قاهر أيا نبتون يوسوم تروح نيلح عرب دج

 ا ةيحات يرمى بهساربعد زطملا بركب اذكري ترش نيمهارار يتلا فعح نيريف مس ةليما

 انك هوجان يتولاو ينحل !عسدجلاو اه حراك فلولا دل كار يثيجاو رح تناك لاو او يلام ركون هدع ود

 هن أقوم م موس يداك تاكو صم عامسلا مرن تن ناكت بالا ياي اهربلال ا هع ثرح نمرطد امو

 سل قوم انامسلاد تايزلا ناوذ لاصولا ىروش اب نقد ماي جرس ةزخيا ىداج

 لااولاق ذكره اد عادلا ب ١اطعهنع ىوراذاو هلال لا صر!ولأق ةييرملا لمع او هوس املاونعىدراذ أف

 ةيامو يدحارلس الصبا تأمو اهلامتن هنركأ ايلا هس لل نم تيرا د سل لربح رامىدن ردد: هئوش ناد تانإلا

 نايئش نيرل ايف نضغلازه انقسم اتانلا سرفر يعس اما اصول دايعد لاصولا عيويمس هأتاهلدلد

 اثىلاي ال ةكاياورراؤ تانن يل اص هب دابعد: ناو طبضل تأياورن اف ةينيأ نم هدهد ونا نتن ام هرعت

 لاقت لكدارل د بوق عيل رك لابسع قيذ اكل ]يأ صولا ىلا تددوتح يدمج بت هساربخ لاو تاماطقأب

| 



282 

 حر . ف 22د م 7 0 َة .٠

 ليقتح قرد 6«ايشن أب قودذ ىئازحلا دل اني ارنا رخ وعهد رحال دنع در ديب نعى ورم تبان انما هلزاش ذل هو

 ةعاسإو هسا نف يدب يل دل ا ىرحزلاصاقد ىلإ يب دعس نب مي» ارب و نأقنالاد طيؤحلاو طقس ةلقلع هم جاتحانادح نع

 يرحالا هةعيدر يره أبا مس فرشزلا مقل امم دأ شد ٠ك ضر اولا ةرهز و تبا ؛ عب بيحس ى هر طز نب

 اينما اهلا خبيب هابعرب مالا اه اورسس لسد دمج اس (بويلع هددايصوم ال وسر مل

 هطاو ليدل اولا و ىإ وعلا بأمر حبس سم: بدق ثردأح اعد تايه! او يره اب بل مادو دايت لرد مد عمو

 و تايد يذلا يارهزلا وهاب نحب أدب نب مين ارم عب نصس حرب مضارمأ عرب دوس نري هدد: دبع خيبر ون نكزناوبع نب
 *يابيص نب ردد ارن ا يرس لأ بس يمضأرباو يب ارم ١ قامجس أعرب ههدا لسع هي ايزل روي موج ومس سيرحل ا ررم

 كوضلا هدا دعوي ةداضاقلاو يرعزالأ معلاوب اهل الحلا رمجرب او ىلا قريل كونا نم ي يدر جرو دايما بديا نب

 تعال قع هيد كارلا مرد ترص لوفي ناالد ةواسملا ثبدحا نب دوكرطعجوب ا مهرعا ةشلم اجو ضو !!مقلارباد

 5 ازضفلا ىلا نعئطقرارل ' ن.دحلاوب ارسيس و ةوعرلا باي هن الات ن اليكم لمجد رن ننس لخرعد

 ةزخال ى داع >2اله تاكو ثيرخ ا هنع يدرعزف نال ترص ب نك ادبع سد هتسرسلو ب انكبحاسز رص

 بدركلارمط ني تدوح لمع تيا ترص نب مرح ايي نر عسر لا عريش الا عرهو سس 4:١ ترس ب) دانا بيبرس ف قون و 4 ةرثس

 61و شل ةوهدرطمل اذ يكرر |.معلا نيب تل امهيير يق نب بملاغ خير هوت ب بل انو تقول نب بكي ردن بالكعب ةرهذ تب

 درع اع نم“ كيبزط أع ءوصوا ماو هسا ليرع هاكر .انلاتناكتادك ذععزالو هددادبعرس !نارتفد رك راس ىلإ

 أتم و مدابعدشلرقرط اها عرب جيا سسولا ناكووتز اجرت باكا كمن ريضب سمح ةيلعن نب

 0 راف ىلا ويمص زل شلال د ةيامو جزا تامذارذ دقو« يمس ةيل ا. تاممعد نو ةيئزملاله

 ' دال ا|ضعبأ مؤمد هبوممتن ىلا ةيسدنلا هذه اهب نم عريش بؤ طوقمل اءايلا اهزح أعز اذ لا رثعو املا نوح د

 ةلنا/دارها نم وسهلا ىذا بيوتي ضان مهاب يعدد ةبع نيوع سحب ونارعد ديلا

 دلع ريب زوج اباجوصاعلا رسما ني مصاع عويسفل اب اجوسرلا ىلع عب رعب ديكر هأيا رس هد ةهأ صدد: درع

 تنس ةرشلا ىذوف ىل قل و ب اعنداو يس ةنسس رن قدا ددانخم هنمد ثعمس مر زيو بلس يمت ير اولا ف احيا

 حمس هيو اييرل ار ومالا قلن هقدد هدد هلريل د دوس نين نيومهزلا هدلا ميه يلع نيراع رسما وب اذ او عوكاإ

 تاقاضر دول امتلا ذىلط نب رمحا عرب نيسحلا ةسن ربع اباد فرامل طبل نب هدا ريربع نبدا ترش باطل ابا

 0 ةطوونمل امارذا يوكو داما ند د زل ترك ريم زل | رطبا نبا نيل دوي عر انملا نم زج هيلع

 نير البعث دمحا يدجت ذولا ب |ستنن لزج دول اوم ل ؛ سس ٠ ليد مارلا اهزحا د ىيطوس اهي تم

 هنا يملا كذا هاردي تاكد طع ان رع ب دل هياريخزلا ب نعت نب ست ابص بزيت ان
 ضيجازع ئلسنا لقرسم خب قفل دلهي درمو ةلييدمل ا ماوه رس سون سف عنكيد أشول الديس عرب ىسوم نع متفلصح

 نيحلاصلا دح ا ناز تح نب د از أح دارت زيرات بطلا ولا ؟ داككزس ون ناموز ذا صئالاسانرف اد

 خياربع دع ادد ارث لأ ب ىلا سلول ىلا عرب وييعمس اى مداق نولعد ماع ورد لب تتح نع زحد

 دزا الجمال ربع. ابديسلاد عفا ابا ابنادي ترلح ع روج لسحب لمح ! نب

 امم نفوضِمْأي ايان اكن ارق حس نمالاوثس ف تامو :وث ىد اوفا ىريفألا هسا ربع عي ئطقراللا انو

 0 8 ءايلايرشتوىازلاتغ تاز ءاسلاو ب يراسل



 لامي ىبج سس حسب كت هز لسيف دز نطلب :رعب مهاباد عيش نبةربحد رتب نبا مهي دل /:
 يَ لاصوب ناثع بوجي هنه يدر قالا يدإلاريعس ب بيهن بدع فلا وادعو كال نس ناس فد يو
 كارلاف» «رس رشم نامو ثرحر هالو دال ةرج برابجلادبع ف ريو اتذكره اطلاولاد كر عبوهو 16 مس ىفون و

 *؟عيلهسوب | لزب نيرلاحش ربح ىلا عييزي هلع يود قرم ب هساررع نعى درب يفد زل اشار تهدم اربه اول )ا رد
 دحر اطهنرباو نين امد ىشلارس ىفوت ذل اضف نيزضغملا و كيلا نع دبا نغيتدم يفد المش يدار لك يريثعب جسما
 داوس نيو هن ثور ملا لاص يولع تب دج ا هنع يدمر وس عب لشن عئرص لاربع ن حيدر لس ىف دزلا درب
 ورب سحلب ايكشمد لومي دزيإ شوب ن متو ام بنام بوك هنعوددؤرمل نان عيدر ىف دززا ميد |

 اب جزلاجيسقلاو اأما مرتلول نب اءلاتؤاصب دا بيعت دهن مند لا اب نايف يوجد غو درع نبازع

 جيري ادنب |سجرم اسرباو روا/ة نس ىف مدن مانكسلا يعزف دل نذامناو الخ طور الاوت ى دز أب ثور قولا

 انفك يور امخازع ترنلادوسالأىلا نع رح ممزها سوم زمزم دن ىلوم ئطقرإلل الاخؤ دز الاصب

 ىهلوزلا نوط ةبعر يوسع نعرف وزاياع يسبح لع بام كيدفاؤ امه ا/ءأ يقف ناهيبا مز وبه
 قدر يي ل دز قل نب نارابترماع رم للك ذل لال لعد دم ذل ةيسملا هذه ملا ند اا فد
 كاكاو نإ املا ريثبب نيسملا عرفا هنع ىدد ىالسانب نمل اي ىلع هنيدج دوو يلعب ريدم ركز اربع ل ممدوث“
 شلاش ولدنا ىكارث يعرب وسسولا: اهو عيس ثم تاموأل#رزيدرازعلا قيسول حيره جنب دج

 ومهم زرت نكمل دةلدن ترق نكسب نادرم هنهتوعيئككا وريح هب لعايدج خا ا دضاينرح مس
 اب ىادض ”9“يورلا| >قزةرش برس لق هئاندوت اسر اد نطاللو قنرس يدل تالة شماداةساولعا هه

 اقيرمماها ناو | يرمملا قحكذ ب اخو ريسسسخابف سارسو جاله ذ ىلا ل بسلا نعد تاقثااهزاؤدوارلا

 ك]مهزلاو امل او ىازلا بيأب قاريقا بواب رجاوي نايستم ىددؤمجلاداملس بوجي نع 0
 مت رمش سو بلع مس الصرس لوسربأع# ناايهذ لا ةببنلا له هزل أهذا د ءاملهبوصوماالرتف

 | مدد اسحماج هب مسشو ياعم الشوا لزبملا هددارعمرب لئرممزها سدنع ثدحب ول لاذ هرمم
 مب بداعش بتللأ مريس قمل له ١ نبش ناره ادواد نير املس ياواد شاكسماشلاب فون مرفد
 ناو دنع انبتكلا لح يزح ا زعودر ينيع ى سد نب بووولو هدب ير ذو نابلس ايونديؤيم زطعجا

 هر رباو جالاب مسوس ىو ربو لك رم يرجو ري ىشار ين اون اد ىف دم ا نولعدنعت دحو يرهم نا

 :دلوو دار عيرفابلا ثدحو ىرخلاو# دس دعسقلاوا لزم مك عابسرمداد ل مسج دوادبلاو يالا

 ءاهلا برصد كان خرز | ٠٠ هيذس نا قم و قمل تامع دينار احيا د تمد جوبس بوح
 'اهثييرببع بوسع برجر ولا أي يشل او بلاغ تبعد عيبتك ةرمانب بالكعب ةرهزلا ةسسنلا هزه ارا ركو

 هل امزح ا طفح مرجر ايو ماسو دلع ديد اىاصونلا باعسا ضرذع يلر مينرملا ون اثرم ىرحإل ا, تيرم ئشرفلا هنن:
 لس لأمر نم تح ةرثع ميبسل انتلا ةليلتامرسانلا هنعودرالضاذ ارستد ن درايش انآ منسحاو

 دوب فلا فرهز)ا ثدوطبت نر ادبعييروم مهاب نأ مادا دان ومما هت ماضارتحاتا موك
 هدي لملاب  نمس ناهطيعمىلا ينقع مونلك م امهم !نكرارع ةريجزجأارعد فره هةعودر هس اع

 ةنيمدمل اها س قرهزل نعرع يركز اررع هير طرب زوهار ع هييدخ ار وهاب حي ارهاو نس عريعبس خرست نيود

 نخ



 كو مدن لهن يك عدت ةبشلا نم ل مزاد نو بلا
 أمي راضمل ا كلزكو ن اسر ةريبك برم ةداما] سمن اهثداماند ليف دأمج لضفد أهي راع ةرلل ىذنملا قراهم ند لام

 دير ااا مرق ماعلا. ةعاجاهس جرف ايست ىزحليحاذلا سود ناجن بادر ةزصتس ا هددزح
 رادمتر رج اءا ىرل أبو يقرثملا نيدحمتيدجادم احأن ار جأسنا كاس ىراعلا لاس نبت ازلا دبل عمل بلولا نير ثيرمح | نب

 0 ةررج أيد ىرورلارل احنعبب ةدداربع اياو لم اهل ازيعمس حب عريسجلا هدم اديعأب اد القس د يزاو ارماحمل نب

 ىلرحالا نيداءن نيد حني دن يعس اياز اذا دس نيمهارإ يرومم وسل الهال ريحت مغري حلاباماشل جوبا

 همس لال غم متي ىف ولد ”ثورتمل ادايعو نباّتلل ءاراع م ن الام هيلع ىف اذناهلا سارعي [فينع ديزل

 ةليسساريطل اولا قالاكرب تبع كرولا اال رزان كح اوروحبأي ةريقم شدد رمال“

 ب ارو هرج عاش ناك ب يذلالا الداوزلا عدابلارجا نع روس مسلاوو هكا /: ءشسيرسونأ سي ىو وفاشل لرواد

 سل اهيذكد ثيرحلا سكب سرألع نأكو وسر اسسو هركذ اشو ترو رقي لاعملاوعنسفلوب أصفلا هل ناس ب

 5 رول أسست يدازلاروك عنب ههد اربع تامل وج ربع ى دول لل !زيطظلل انييري يب تول ادرع نس ابا ورع حاولا ءارمالا

 روههط نب حرسحلا رووح ضفلا ولاد نأ ةس عرلج ابق نب دما نيريحدعسوباو نأ. مص ابطال زضفلا نريثتو زعم

 ياو دول أسس «وييلس سويط >4 موي ناتو تن لق عد رم وكيلا سلا بد يري رمعدباد ذيول راسل

 او امرلعد طاح نيرقاياد ابا حرا رز ةيلحلا هرمز ع منت دف ناكساقلا يقلد زما مهابا براي لاو

 نك قوسلا فز وزلا ةزح أدر رص اربا يدرب زف نمحلاولاو م النسق أب تأءو كازو زل اف 'لوخم مث ونس عمل بأ

 50 ذ اه رمد ىد امارس“ يأ قتلا نيولعد قسما نسما نب بارد اربع نع ثزح ايس ةرحأم هرج نا/ددارط»

 9م / رئاباو طأبرل بايب نفدو نك حا مس نا شمر و تادد وك باو سيف ميدالف تاكو جرم اهله عت

 3 وعلا فن هزل عري ي رج ارعسولا ها ارو ا يو دم فروا دوم نيىلع

 7 نادرذلا نب نيسط: نب ريوس و هاب يرسل هر لعنب رين يسلا تا

 م اهل يدج رج زاعاس ركع راكود نفس نع تيكا لل بظملا تبان يولع عب لصركوباد ىذلعلا در ره يرو نب

 لئهنلاابا يس ىزدرفارمب ندع هيبرهم جلابلا باه ضافذو وييكو سو دال تالوزا همس رقاب

 از ويتسلا عع اس ناو نه تنك زد جاما عريب نب صا يجرح أباد كراشنا لل كنب السلا دبع عير
 تسلل نسجل ني اها درا اهرب ىازارهو دهن يري يان انو و | يدك تا, دنا وحي ىدلد

 ايل ب ادبخا اهب سلا ب فس نيرا هدالبع نيجي ملاين نط أمن ١ اراد ىرق نم تشوه لد ىلا

 قسبلرو ا عريررت نيرو تو يدر هرلعو ل وم دلشإل ناعم: وب نمر ادبعدم اذ ىئزتمب كدحدشلا ىلا
 5 .اضرسم انباء دم طيرهد قدلالا تيل هزه اناطاؤ ددادن نرصد ىف وزلا

 ةكنمذ ب ةبح ران هاي يدي جب ناضج توت ذل او أ 0

 يعمر ةسرادس ليزا نر ساما عيش أنو اجلا عبارات يري طحت ريب اهب ثراها اعد

 نداروب عا زع ىدرعم سال نش موا نيا د رموز عيان عجب بح ل ير ع يدر دس عدول

 هذ قب ىف دالا سل يرشد »ضربنا لا لمعيسا هم ا هنعاك دي دز انكر اربع بهو ىف لسانك

 رز يهد اربع صادر قدنلا وخدم ادددا دع هيزد ...دادد ايزي ز واربع هرب صقر عم زها سا اخد نأ
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 هرئاحنع يدري راهن نم يرئرنىراويلا ماعز ن الح نيدجا تيدجييول شمل هزم يميل 3كم إلا

 هاوس رق مارا فدل نقلا نزلا ةيسنلا هذه يرمد الدرن ادا يوت هه اربع عدد ايزنككادحا نب
 وا نم ميذ بقع اهي دلد يرن ترق نيو كرز فز اعتب دادح اور ملابانك عن وم ا كش عاهد

 يلا هلك اره ماع بو يرنزلا دج ىف لاح بانك ليكم وعد ةبصه نول عر ارم” مناف
 وع لاوزحرلا» نا تنال وازن >ردو> كام بارةبط و نكمل تاير انام موزه افئاوالم نر يرلز تيرم
 لرب ىمسئرمل داو كل لابنه تير ز لاو هل ب سكن لادم شدد ايف طوع منزل هس رلنزلادار امينا زها
 مط ص ضف و تبع ل كريت اداداف اسوم ناككلباذالا تكلا ءارقدقرو اس نيركرم نب زرع نحذف ثدامقن امام نب أوي ام

 .ءاتككا نولوتا ذاكرا عهاو تسددز بانكانه نين رشف مذطم لئز د تن مذ ناك اقهزانو ناقراس امرأتك جد

 ا وع نوع أب دحا عريش (نيحلا تو ءلظلاو دوملا دلع دهسو تاون اهو شوفلي هذ دىلاب وعم

 :ةرهشا ن دنولا ناكاذاو تاطملا رم ةموعسلاازبصا عنا انيس ناني ا ميمو لطنلا نعول: درولا ونش ال امو ىوفامل ف

 بشن اسرهاظا ىداو اهلكازم تاماذامت اريل جيف رعد شا حاطتنا/طاولل عاام تيذعلا تريلا .٠ دلوتماك

 جاها سيما راح كلل امرا وس الذ امذم مقزنالخ ذا س وجلد هداستلا نفق ادب نام عب رثز نطانلاف نامق مال ايلع

 اهم امرك نند قاعلا نارطاو كيثلاو نيهلا كان ايا نسوق قو نلعب اشور رباسل رمح هل يلع اح

 لور شرد مز ىف ناكر ءارعطقم اد اهذ ارح رمأف هباحتاري ىف تدل ةرسنلثدخاو رضا لئزلاب هوو اايقع رتس اهنريشرلا

 هم دانإلا ولان انا ون اور امك( تورعو تافاايسشلا فس انلا نمرخ ملي ناك ةزهاذ نايم وسن ناو تلد ملاسزفطس

 ادعاواس همهر امىئلخرف مدام نيج خا يلضمللا ىطو ىلأم ةوسنلو لثإلا بانك مدح نا مين لشرلا ظرحا

 لمعمل يذلا باتكا وفجاه يسطع بج درممو اوطح لذ زال يسوع دف جاد ةوعد اره نا
 37 يشب لعلوم تارصت دلي ورم ازحو ماقذ هيل ا.ةونل  تنصم ل وا وتش نامت اذان: هيلع قب ادح كال أمد ىف ام

 لام ردا وكس هينا م دو سعرإل | فاما ثول سل خو لامدصدو شرار وعت نطو تمد 0

 وردنا رعب ملي سم او اءضس دار ال نيوعودود ليز لا ةسنلا هله ىرخاؤاد اهذادو اان ةرمل !

 ثرددفنلا ذه !هرملغل هينا عهدنا ربعنع محن !ريع نخاع اذخا ىردا »ل إلع نيدو اد بهز ىلع ءاهضفلارح |

 حاب ةرايزل انيبد الملا ب نييسل نيرع يدرس يعل اونو رس عرامرس ىل اللى د قف رق ددواد لع مديح رع

 مو ير ودل ريسحلا بلع مقل ىلا نعي دد يدارزبل اند احلا لع تيرذمحىغ د ابشن هز يددصرل لا هيتقملا قمل

 دجال نوكدداوارتطمادامفن حم وزل واول اوى ازلا ب ب ايس :مءتنس فرس 0
 انليم وس عجمابرض لد امذي ةبشلا هذه سمن اهطاذد ةنكأسلا هام حملا تالا ننال

 زب |موزل | هنوركسؤنلا يف رع يدم درمان يبل منو ايزل وزن عع دج هس فيضام 0
 ةةيحان ور اسدز ىلا ةبسنلا هزه ةمأ الانل اهيا هتل “لأ أمهم ةرحول اراملاو ءزاهثو دارا هربدىاالامغن

 لشاب هنمويشمزن ا قتلا ثيئط سأعود باسنب يحس رتر فدي اهزو بيرن نح رع ىلعزي شير سنرد
 سد اوم ب متطح مشلا عمر شل عيب سف تن ناهد اكرموب أ يلا كرا زن ايلا دأز نب نيسحلا نيدحا برك

 هلع يدر ىدؤا أ دساربع ني درعدويلارمملا نعم هب نراسد مب كادر هسسأب) نزولا, وىفهزل اىحيدبر جر وناس

 نبدا وك فرم ”وزأ | ساب دشم رند مرد طاوخل الايس دس ببعو ردا واه زنذاملا كاسب 0
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 ا اىيشفلار سل ا نحا :زايكةسحأ ل جوكرلا عنب ار عربطم عبص الك وط نامي أصناا لوط لاب ثول

 مر ا م سلا بلغت راوخ خل طنال

 5 ىلا 0550 نإ | الابحالا مما جر سلع تلا داع ةزعتْف دؤرفلا ناالا عد امجاحنادزملنا م«تييلكلكأام

 نم رت زعد اخي زا سنا هذه امد ةمجلا اشاد العم لالا خو دفا هكسوداز غض
 لبرج نب سمحت دبع نير ارجل دبع نب امن ف يمول أ !م نيد ا سا امامْض عوج اوخا تاريسحت ا ةرمجير

 ريو رع لل ىاوخا لاخر سلا د هير مفح بلاص ل نواه لفكر اخ ربي رساله ا

 هدئارعىلا بحاص ىض أنيعل ( هدر لش عرب جر وصمم اباوع اظفاحإ اعتدنن نونحلو اظعاو اعرمسو رين نا/عراخديز ره نم

 كيسا خرنإلا زبتحملا نب رح اترح هفشحولا ةليعجو ا مسخ هس د هرج نافذ تن الذ ثداححالا رنه مع ةرئعو هشضيلا

 ى تامدوك يكةيداالو تن أكف نيسلا الم 1 رمؤت عرض كي داح دنع كوس بز بدم بدمي ديملا حس

 همر يزل ولع هّئتس ن اقيم رت ىفاجإلا ىلا نبي دا نب سم ا هل جب كو !يلاخخو نا مسمتد ساراس ديرح

 يو علال ذ نوتيلا رم دحام تعسؤعببل عربصحلا نب دما عيل يعمم لعابا مس مولا ع او كرت

 0 امهمرمل نايل نلا عن صايم مرت وأ | زخلارعذ سنجسم عوعارلس ىف سوي اراد لش اموظنيس نس ردا

 ةيسنلا هزه عرزنلا أعيزعا قو جوتشلا هئلسمل الاد فورا رخاءارلا نيكك و ةذوسكلا ميل ومار اا هرم ةنكسملا نول
 اور ناهرم نب دايز نرجع فور "ىراغلا نيمرمدن لاو ركب ديعمو شوب | رثساد اخ يرف رم ريو نيس

 60 ةبسل اراء راسم ؛علارل | نمو اولاد ءارناو نينا درك »زنا غش ود در لي ايول | يعن نينازعه الع

 د نايم بارا عريكرت ول لالا زال دهم زد رف وحي سمح » ذاراع د رجس نرذ ودل ملل ىلا

 هاى وحلا ب ان يول عب رحتو اربع نب نارعد ةيوعم نب ناهد نع ثرح يدور لنزلا ناره عر مما شد ارشس رق نال

 ل | بولا حب هس /ليع عرب مش هي عكر ادع

 ى4ب ةمسمل زور ن ورمل ارتحا ني املا عسب فلالاو نزلا نم ةلمعل لاردادر اذه شر ا ىلئرلا اميعدايطان ن

 .- قمرنا يشلاببحدم ركب ثوحين اير يربك للا ربعرسر زهاب ؟كطلاع نمن قيخ ستر طو وأنزل
 رطسف دال تنايو يشل ادا نييرع دمع ىدر اكمل منول نب رز د حررمن |:| قيهاعلا مسرز قرم ما يرن نرفع

 0 لطفل يلا له فينا اهذاؤدرمل لال ونون نكس ابا خب طلاب زل | عسرم واو

 ثنا لمارلاو يفرثذلا هراع امطودلبلا نمؤيس اذدعبد او !ءوهداهبلا بسر حشتزلا باشاه فش هزي ليز اهلل اشا

 يدا ضرع نا نرحل افارنإلا نب مطرب عم اواو لعن ل يع اررسرمف ع أهي هلو مناع

 ةعاج ص ئئرحتع اغار ولما ةيقلا كت بطخط را ١ نينيسكس ير قداصوا هى اظل ثرلاوا»
 مد أخ نريعس نب لبر معحولا و كال يس ىف ايظا بانر او عروس تسرع ئاعزو تن اكقار اند:ناسانك اشرت

 هلل ريع ىدوعس نس عس نعْس رح م لي رقما ام نإ 5 ىلرئزلا يدا لبس ب. رضجولا مع نيررطع

 .ندح نير بلر يسح ا نب ل ماو هنرنلا ىذعرب نرجو لضقلا نب لمعلا ربعد عرج اعلا لج ترحم  هداوقسلاوؤصاو ان

 شلارازلاطع نب ماح نب ى دوم ثرطاماحرداود اليد شعرس اضم رش ىف قو لاو يرائلاس ام نيرو هلع

 لطي رلا مهاب بنقد رمأع نب ةهطخد يسم هب ىلع دولع نب عز أع نب كالو وكلا يزمس نعي نخل ما

 0 نوع انكؤاا راح مترف ىلا بسلا هزم زلم نسرأهطافو د.ك كنزا ىرزئمارجن نإ



 ]هسا رجول ارتسلا اهزمر يختم ١ ايتمالار شمل سوم و

 ل2 يسحر عربا هرادا راب زم ىلا لح دعا نب

 07 يطعم نع صلع رولا اصر تءةنوكرلازر »سسربا لاو

 بكر يكنس مسالا ىلا تسلا سخن ءرعشسم
 راش لاو 0 هدر دما ايهعبا

 ٌْ 8-5-5 قىوملا 0 اعل يس
 0 تالزلاو لمدى اعود

 ١ هسا سس كس وملا بلح ل ناو ركرلا ر رس يور

 سب ءر تا كير برادا نيك , ليون ا تك

 و نويلا 0 أر عع لئكوطزلا م (علراو يعبر | 0

 10 دا ب نونلا وأ
 ى اص اميقف رن م أ. | مح دسوكرلا تن نو لرح نيح ارك

 "ية ورازلا نار عشر نورس دك انا
 ريل دل! لح الى در لو اك تاكعلا جرين محا سلا ا

 متسكو رح دل ىف ولو ل (يرص ( هما ما يب

 ل رف أ قثو لوملا نوكسورارلا م * لأ من (عيرذو نعش
 ( اع نيود زتاد نادوسلا ودب - 20

 ول "نبعا ياولد هو عزو ولو
 0 مامن نعمك ابل هايف رص جيس 207 اه ى.
 كلما دا دكا ل عع وسمو ع رمارضادعلا نم
 را اراوم صدا ولاه 0 لا لاح
 لاء _رعسو و ىو وحار ومق سارع لل وم ويزلا

 كورا زلط اوس جلي - ا
 / اروغ خم ل اكرلمرإا ما وضورو اك كيس رأل_زات 6 ا
 اوي لوك سارعو | ايالا إعن نمو !اعورجرإ
 00 كنتو اى« 58

 كرا رز 0 اداب 7

 كاوا لد عر 00 لج )ران اد كح 2
 قلاع الام بل برنت ضاع كسر
 لاو اد تمسك كرا رثارار و وع /ب كلام يسكر ةنيدس هيلع"



 لا يافا نيكد ياا / ني ثعفسول 5 ىور ىرسلا

 رهأ لرمي نب نيعنسكاددلا لقول او ىلإ عمرو( ذم تسعمس م هيأ نأ

 بارو هع ةنادعى ور افلا توما ارب طا كسيس ايزلا
 راطلا# ن نسوي "لاول دع ى درت ولطلا نكن ناو دس ىلا

 هرمو موا ليس اكرلارت ىلع نيرعسرس هلاولاو هسا
 اجا حس هروب : نسما نا اجار ى اعرتملا
 روسدلا يأ نور دل ملأ سس زار ناشر
 ةيهساماولا مالا بح ص عم عمر صمو متي لاإبا زعم اح رمش سدح
 لاتسلالا رح واو لو طساملا داو يسم ترو

 كلر نعيم 6 خس قو يرتعلا مهلا ليسا نرتما عزا ا

 قاس باب دحت نع ىدو ليس لا سيسسرم ردا وس تيكول او
2 0 

 21 ىروكأ ريت ل ترحل عمسو ازعل كاراص و لس كلا

 17 10 لادا بيطلع تبرم
 لاراعا ل م ١ نيرا ئرادصت برص ئرخت مز وصولاو تسرح »و

 1 زاأرسس او تم رزمأ اص (و روت ناو يف اق | سسسسس
 ماا مخ 0 0 ريادي زا

 /ز كرب رع ضلال اك امل كور مو سب افلا سس يحن

 26 بسلك موه تت نيم لن بسن نول ار عر يوما ددرب طيسوعلا
 راسن اكسسادحواو رس (هتلرر ل و حو اير شو قرص هاب غسول و

 لع ”ئرتاعاز 8: اب تسرح و وا رثث هد عنيك
 سوما نو نس س رعود يمورولا وكر نرجد ىزارار

 ا مح اص سس | فعرلا ى 070 1

 الري / نريكك وسن هل ولا و كر ارلا نسوا ع سسو رص | 1

 ةرازو زو ظفاحل نور نب سيسوم كرم اركونازلزلا ل
 كم رد هب تقرر دس عوكل اوه ل رصف حر سيسر 1
 باو قارل ا رهو مشل ارث الا تدعل فترك يركأ كل سرس
 نسيعىرراكل الباس ان يسكر ىز ا تار
 موا و 0 0 نريد زم

 ه ولا 546 رات 0 5 حس نا لا قه مصر ودعا

 رلمو وح ا | قد فلان وكسور 2



 ١ زورا كي عير صو ماعدا فارة مسي زعرس لاا دكت يدل لق

 ظ اسس ني قو مرا هب سا من تل بو زر هلراغ ن تار كس و سوم

 ا 1/02 هلا نول ءلشلاب“ اين6
 17 كو رعالا تملا ارا زل ددطيس وتتم ع اوبر لقا ,كاونو نزلا

 لنحت حرر لسانا رم ل ورثأ 7/7 ع

 ا كرار را كانا ' نيصسنا 0 يرئارلأر هرقل عدردالا
 كروزر ا ”نعتزورو فيفا لها ريولعس سس ذا را 00
 نأ صم زور ردتعالا م اعالا تميس ها دال ا يركب :رخ عمم
 ظ اللايعسالا/ م١ ١ نير اسمع ريالا ولان ركام قارا و
 للا مسملا ا زوهتا ةننحردربلا مقود ا شكرن اكل يعرج
 لامر شالا ناتلامكلا ازرع قركاردو ياعم نعبد ا تلا 21

 بولا رار دولا ديلا دوم ذجاع تا دوك عم نإ ناو هك وات
 /متبتاكل#للا مقرا امقرزلا بل تزامن تما تإ "يعزم كنك
 21000 7 ربو ا لير عبو وح 700 7-0
 نير احنا 1-0 ادع ضضس ارح ضو لن ال 00 نيفس

 وئام "انآ بوب لريج ) ليز يل 0 لد اكرم الك
 ا لا ني نرنلانركصرارأ جن ل رو 0

 ا 7 | يدل اهب 0 تالا إم 101000 و
 ردا كعرلارادا 5 مرا ا را قمرا و كلا انلاخا

 كور نب نوم ىلا توروس محبب يح نمور شرم او
 ادرس روق 00 هر ع طك اطل ل

 هرارا و دزعيو نمله يح دبع زكر د سطاولا روتر كر الا ة رع 7 نو سارا

 ةكعور نصنع هدو | تو سكس رف ل قمر خوي لعل هلم ينعكس
 ا لاهو رار 0 طن كلر ورمل ارث نيشسوب نيرعيودم_ه

 عرضت لاك ماعد يووم فرط السلا ب ةرهولاو لانا
 2 رو أ تنل ادا ر /تيعامر لادا نونا يردد

 كطرف نر راسا عاد لا ال علا ننس ين زئار لا هز نتف ش 0
 ةنولانوكررازا مم طاح برم ع ذا 7و هاف كلك لا ه
 بلك لزم ناكر ذ ارح اع ترؤرعد نتراط مشل نال وأو 4

 "قر كريت | ني ”ريسملا و ن يصد ثارع وليورف ويلا لأ ل زئاوقلاقرعس م

 تي نواه ف فيولا كير 1 ا



 ا

0 
1 
 ا
ٍ 

ْ 

 0 نر اكوا نن نص نا يسال نيسان لا بعراور_
 راو معدل يشم نيالا د ونال [دمفصلاع زب نون وأ

 صار اور ل اوس ن صنت« هللا لاو اههررصورعولا يو ل
 ' ديرو عدلات هلا نكرر قع دا ل يعراوررش عزب طومرفعم ا
 ا و ا درو انما ئنكاكم 2004 لا دعاس 7

 2/تلظزيورع يك لاو بج ص هل
 ؟فولارعؤاررد بح راصر زبد تر وشامل عا
 سو نييص قلاش اكو نيكس نس ترك عل صم من لخو موب و
 ترسم ساما بكر © يرزدلاع راسك يريم وااو علا

 ليعس ساو مح الورعان روس يعور ناك نَعو باخ نع خ ١

 وس وص د يرور درع اعينرلا ن هسة عرعر بل يع ردر عيا زاس

 20101 21 نرخ ورقم روكا مسبار كرو ' وسر هّقسأ
 /لريصإو عر برس م عوج عر / يسرا 7 ا رسئر سارق

 ”لزمكواو وكمت للا بير يال رونو روسأ ناو
 . هلع ررسدرإ ا زديرجل | عسرئار ثنا خيم يس ادلع يركع
 وضم ف تالي ام 007 نعت هول نضر / نرجو ببعف ى

 الب بسك ردم ار وموعع عدوا وزربتاو قش دل زللرلا

 ناناران» ثمود فر عت سككاو هزفتز كلان طقسا اق
 مصور وسل اط ئال راع را و ارسطو نسما خو: م نا بصو

 0 ملال د ملا هللا اسياخ ىولا | 0 سسك لوب ن هو

 لطرعل ىرصالررلا ركل لرعملار حأ كاهن نوك نوم اع درر
 ناد لام هع كسع نكس هرر ا لأ
 2 ل يع عشا رسل ور ا | ع رو و مرمر ب اكريص لولا لوح 270

 كرك رم مرسلا وحد عبر يم عج .تروما ضرلا
 ٠ : كروم امترصا كرسادكش /رزرلا مصقول ورزإرلا عودا نعبر صحاح
 رداع اولورصارل ضبا

 فون رع مسشراو رم 0 دع ا كير
 رد تلا ]ورع يرسل ر بعز سارع عكر ار 27
 ب مراح ايار نيا رنا عرتارري نار ر هسا زيود "نصل دو لرب حرر نمسك لا نراومساو لسع نركب اورد اوك
 ر/ةفابورم ا تلو امان سكن تل ا دع سكود دعس | تل اع



 ىف هنزل

' 1 
 ئادعور ]قفص مور عنو رورو بوو ريدد تف ثا تريلر سن وللا:

3 21 1 : 

 ايد جت نرش اع نحيأ اا وهاو تين عيونا عقودس
 دعا رات ره رولد كر زارف ارز جو ر]يولا وسل ار ريع

 لق سالا عر رورو كتنادناو باصالادع صدي عز الا يل شئتم
 وباو زوج رز زئازدرر ا خرجا رهو سئدساو ن تلعن طس وطلاب عزم

 ل ب فواد فرم تلازركن يصادعسراو تقرر سلو عيرع
 870 مبهر ردل و تن ماوس او مزراوكيشعلا لكل رع

 لزاما ارء اب يزعل عمرو نع دعبول مزاعم ار يسد 0
 00 ماركو م ا زوووملارل مزز لا محا ل ا رتنملا هرب نيل نع جيرصم ا أزلاو
 ىلا مضر لدور ع نيو تسنح حر اعمار دكأ ان / هبل نوسسص ح (يحائم
 0 رحارمر افواررربرشسو

 عب ىجمزلارعلر#ر واس نحاوم مدرار سرتح نك اوجد لتس كا 0
 تكرم يتولا يريم اورخا للا رتسملا حزم هك معارك ولن وكسور

 فيزيريئابل رع زلا يميل ضاع رع سن نبعد لرملار كى ئيسوم
 زخأ سو راكبا مجرور تيدركأ طاورايعةا ن خوحالل زاخر ا ع
 ربع | لن دل اند روع نركرفإولا يكبر نعم اعرب ينرلا ملرشملا نحس
 م لا نفث تنلا ب وع نروعنا نيش كد ١ تا. نييعس و
 كوت ار جر يرو لل نمل عزي نقلا غزيل و مالا وجا نوكسور اراك

 لا تنملا ءززب نا عجلاو رط أ نو دلك با ب نون نمل نوي ت سار قلن هل
 اميل زفلاو كروز مدع بلاس عيدك هلا روم مئاو رزة
 رئزرما رو وسرص | بردا رعو سول زلا بسب ج نريحأ نري نزومزلا
 متر زرلوانالوازهب م غولام نيجوزتيعلا ء تلاذرون هسا
 ماع ضفلاور نار اع عر د ريل مل اب تيدا ر قل رلارعنيرصا
 رجب ردح رحجدسا طك انج الريح رس ع نس ل تح دس عرريضلا و زغ نرعفمو
 3 دوري روجر (عروفا و زيسلا بورك لس نيكل احدا درا ور نا ملا ير ا

 نيستا حور تاقثا بلا فلا ر اروع يحرس ةنبعولاو طاير ودل
 لارا ع ف ش ةبلا . قثووورلا رعم ا سيلا إر ع رس مو 0

 وساعد جا يسر فلا نرلا عزب نوملا عزو فذ رك اوم ا نيت نك و
 2 فرع مادلا (ئن-مم لوكا م اي ايلا .تيصشإس لا 4 يرن ناو
 نر زعاعر يزرلاولا نيم قسلا ( ١و ساب زس تمكن يساء ول
 هرتز اعلا مورد راخن م تعبر قتملا د' كمزلا حك ترا



 سا ان ونا نا دبع موس هع كلر

 ه ثقل وربازلا سن يراعى لا "ا لاف عازلا

 لصور 0 ا و

 زم ىرراك لان 6 ا ندرس رست نري نكت رات نر كراكر
 و نإدللا نرزوجؤن انعدام كرو“ 30 سا ر عل رعت سعر ارعل /

 0 اولا ريعررر فصلا نروح اول شا كا راس هلا ند
 4 راج كلا زكي رهو او وم( رن محور وزال ركأن رس اربع
 2 ريح سكب ار ساورس 9س تس ورد يأ

 دلو افك طفاكأ هظحارواد يوصل لا يرو الملا ارا

 اع للا قار يانا تسدد اخ اكن اوس يك ؟ نوكأ

 2 2 كل لميا ع لوم 6 نيترو ع

 ا ارسال سرب رمت او ةرمسو ودعت 20117 57 ع
 0 2 ل12( نول ذا تارا 2 اككَرلا

 7 037 و لورط 6 سن روجررلا نسج ول امر ع شر فس 7

 ل1105 7 موكا ممل ضا نييك عت رع 2#
 0 هكر اليتم ار دل نوكي م 0 /ةورارلار مس يل زل م اللا ع 11
 كطعرلا ندا و و مر يدوم هما ل | رمسلا عع تقاقلا غو 2

 انعرصا مانع تار نادر مرضا ملصصو ووش رلا فار ن
 م قازرل اس اادلسبأب كنصانولارع رمال عسا

 و تجنن أوو تم متلو ار 2 5 ذر ملاو

 كن نا مورزلا و ون لراإو نيزك اع بعض سم نورا

 0 ابرج نم لاير ايو درعا تراوح نسا مثيل زرطلأ درذلا وايرط ى

 ما تم ع طلو كتر تاز لررعب لل نزلو نفسا نب
 تعا كررت ن نزع نكودد ف هوا رومص ترد نا: 7 دز ذيل صد عا
 رو ليك ممل جرار زلال ص اص نك روحو لاو 5220 يهل 00
 فريقا مح يور نفل اب عرلارخر 4 ان اناركو ف كيعلأرب ا

 ره ام و لرتتو اهيا يع او تمعضالا ني لدور لامك رماد

 0 لانر 0 كلوت 2. ازاون ابكر تخل
 0 ةر دلك يموتوا خو

 7 0 0 روحو ع 2 ززا#

 ا ورقلاو: تير ور كال طارد عويض زارلا

0 



 "وزر سي ن6 بط ذاك نلاتمارسإل مو عكر لطي
 ةقارزو روب اسم تردجو رشم عل م هد يحرس عب 34 تركع م عمرك

 سا يقم زل 29 دس سبر ريل يردك 172

 امس رطو شعار دا نوكسور خان فلا عخورار قيل ٠
 و رزورطلم و كيد ل1 تسلا روب تراس ىقتلار تاؤرعا

 طع ررر سمج غلا رسم تيرا ين نع رع صل ! دابا 1
 1 رو 77 سموم ارمأو جالا فص سار كيرعس ل / و يقل

 النام تم سد ارو ان فرعي رد سرركولا و بس اخ لربات
 0 اي ررلا ولو عااد بيتا

 سا رعد تنال تسلا زيم تدرك تلانر انا غول وغلا نوي
 فئاولارمسلا_رميرومملاد ن قل تورلا و تمل الارواح لاروزا
 ط1 نرمار عل رمحأ رورو سدر ا وسلا شرار جج| بس لع سارع
 5 رص 0 انا 2 7 ارهعنم سدو نود ورر أوكل

 دي رطلابسبا ضرما نم ارداو عملا ياخ فرب 2ازررم  ءاطيإعا

 00 تديسم او غلا هرارلا م قافّزلا 0

 روس نعتز هس وي 200 تي رو ١ وعف

 اكن يك وباظاتا ازور يضل اءاذو تا رلاو تاور كلما مناك

 زل اهدرع نضل طور نتسلا وح / درا جمل ادسلاطسوو عزنا
 رف ث الما نهب رمد عما تناك نطل د نعت يسب عاهل
 1 و وسو ابل نس ًُُس لأ عه مرفأ رك

 الطاري نخاع نصور - ترف دنم ءترتئاذ للم فرز 0
 هام نايت كرس نوع * قرم اس عض تمار رول ؛ ' تاير 2

 7 (نوببصملا_هعرلس ترب تال "اس ازهر أس نإ ادع عرالوم

 | اناا وزع اص ]رع ديوتي سر راد ءزوع لت يلهم لوس تيب رسل ركُأ

 لا يحرر لو ترو بك قار لادم ارسل 4 ] اير نإ مسرب فك

 رم 1 سول ارت 07 ". ناازا ىلا سلو هف ان اع هر زو شل م

 7 تا "10 امو ميسعار عت ار عسل ل ارت“
 | ام تربى رار ا رب تلم تسلا نوزالارا رعي ارغت

 زول ده هه منو رس للورد تل

 تولوا قب لا لكن اولا يمل قو تحف م 0
 كانوا 1 لا قيقز رح يريح مجم و قيضزا تسيب نيداقلا نس
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 ع را ينزلرعل سابا نورنا (رشاو تعسر ل نمت اارع

 ناار دم رخل هرب لل بركات ت ( هريتلادو تن لاو ريل ارإب ارذع

 8 هه أو سمان سمو ما لأ وصوص ور انا اند : وارعلر قو املس

 وخا ب سرس نووم ا د: لعرلا (ز هدعز يركز ارا ن مكر اع
 رؤوس كيس ادد روعالار 4 دبلع كادع ادع هن
 رح ص نس تكو كرش علل رزوماوو ديك“ دءاذولا دور يسارا

 0 امك سارت رداع محل م الا سس ادلول تن (ىرعن ورضي
 وعم ا سرد رلامعرل مل بلا ارو سنس كرد طور قمكل ار لانك
 اع مرج كلاما مسرور رف رول هرب د صرقخ اص كالو يرعلادس ادع سيلا

 نويت أي سرك 2 هاي

 ن ين (هنل تورقكو اا رار نه ئش اع 1( ينيكلاو ءاذل

 تاكو هاج | تالا تلال وعما قل درلا مو 0

 لاقنو يوم زرار ا 7 1 يرعرانالا اهم دوس
 داهرهل/ معرب م أررا ني لح ل رع نسل مخ
 رع زرزكتردلم_ .. - 2 ىو ويم !يحزولا ءدكم لعرب اط عر ورقم دال

 هيو ارلا رار ْزرلا ا 22١١

 00 لا تملا و ب تنصوخ أ لا رم ا زور علا

 -_ 2 2 , رج لاهل نبع 2000000 رسل

 0 تابعا و عدا نص يلا ندعي ل ل و رمي ا م رز نعال ارمو

 جد 2 لا هى. نونلا زعل وراهم املا حرعب لرسلا نركض مم ور را

 70 ارسل 02 ايوه اهب تم خا غمز مار شمعدرع تضر

 ا وف تلا يل سرح ل  /ر اهرب ييلارح/ ن كرز رئعزلارسارع
 نك لصنع ىف تلا تك سل دنا رم ار لوك ع تال
 مر دكورارت رغما و ن اولا وسو نيمولا سمور ديس

 0 زا سلو راولارعراهنا , ارا مريم ان يلا و ارا مش كر وحزلا
 تووم ا رارلا اص لور رس ارا لسع ار ع نرزلا عنج طلعو لا بجرخ روم

 0 هذ بلر بترو ل اص كورن ٠ رول سينا ترددت
 انقل مبكر اور ابو سرح يس ناو مث ريح نأ
 2 ادا دهسو يزضسرلا اعنا راد
 طف هلرسل اع رح لا ريجولا 0 و طر ار هالا نواز يريح
 نكت مرا راو عورتا دلو اع ن كك بع كرا احربار اودي ناغهرك
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 تلازعر نرخ ارباودن العلا رخارر صا سنوعرلا هير | وسمت

 [رحو عز هو ىو رو طلعلي رخو ىل هلارسلانررجر صرح الا
 تلك 20 إب / ع مكروب اهترهور ارو مو 2 1 بل نع

 عك قتيلاوحترمسس ال ىنصا تلا عروب ىب فاز نحس ف تسلا
 كلارا نعزلا ديس نر | نرسسحاو رسال ياو آزت تا رقت ناو رع دم

 ةلعو دلارطلا ايلا نريص) ن ن يس سلارلا د عر بسررصسلا وعذرا نروسسأ نع
 وقرا ادد علا د عررور [ سا نسر اليف2َ يصلان افعل مساع
 "اه يرورك) وغسان دولا ربو اعلا لل رئرمسمم ١ نوي كاسترو

 ووك اولا نال وقنا نا_ائل عاف ولوعاو قوطكرنت هكون ليان 1 جس دلت اد
 نيل نير وجنون نزولا لرد: لبا بر اعء اعد 2 ن ولولا نفعا اك
 ًءاعزؤم لعمل منسلا ب ملا ثدنلييضان وكسور 72 9

 ورك سامع هدا يشدني“ زر نروح نسبت ورع نرحل سعت ستور صاع سدا
 طور تم حسلارلو روع فر نيبو زعلادجتئاع ثني نر رس 3

 | تاب لعلاو م يعم اسير رؤس بستر اع
 ولن سه نكن يندر طارح مسماوجوءارلا رطل زوولولا دزه دو ازا وحيل لول ع سرج مز ناص فوقه

 للا ضاع نارفلا خلكم نشل عير الا رروعرلا سقطتوحدو ير فتسالا
 ر/يرعلا نوكسيو ءارلا فن 2 الش : أ يارلا م اهونا درك ارك دفع دا 0

 ظ درا بشل ادارعإ ضعمل مهوب و نالعر ل] يملا هرب ن ونلا خم رقد

 رلاروب د تمس بتعلارجر رردعإلا ن دع نويل نوعا را نزيك اعوناورب

 الارز ركز ارح نييك ولف د [مرككاتار رح مساس كسا ىنن) اعرب

 رقاب رس ) عى ور ارك ني كيش ضع ا رع دري ىااصد

 كولا يزرجيوررورلا جن يرس و زن ننصلا ساير دو رام | سرس ا
 اياوعو نوهاماذ لح س1 0 دست سايروس لبرج لركن كومار حر ىلا

 لا ادع نحل ير راني زيي نيك ل

 همس شر ضرلا ل ورع نإ وسان ا«( سيق فخاح انو تريؤص ١
 مكن رهفلاعو اسم نس رتوعشو يدوعسل اس علا نريو ماد ب عصم

 ورك تيدعو نييصوحا دن بيل ا عدا سارعو ل/ تكرر تيرلولا

 ةلابلكلرجددع صر نحو ب يدنا نر نك او رض عا نا

 لانو قورهتلاهه دعا يس قزموالا عت تكر عدلا تكرار جرار
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 0 اك -
 0 لسمو مها واعي هيرمعلا نييتعيلاردلا تدر ل يع لأ 1 5:

 هي 6 9 54 00 1 ' : ]أ -_

 لعطمن ن حدا تنرط انرحأر ا باصاءرعم او لا دارك لعس اسري
 3 ٠ 1 ا 5 0 07 0 1

 لل نناكو خام هلجارقم راند هيدع)ا اؤمن رجلا رع
 ه ةكيرالاس ار عرلاررباسيزلان شتت كك روف لس حو سوس رم 0-1 0 لا را 2

 حول ا ييز كاعرا متم يزور اء راموس ألاو د غلا ئدرامجلاز يملا
 سواؤاولكت كو ار يدر اوسكار ورش لرعر ا 1م نسل رززلارلا عا

 ماس د داع جربارع بار. | و نندروم ا بدلا رح اوسو نازوعرلا لإ ١
 ربما صك و قش تدل. وا ناك مسفر فس كر مل أر معرلاب ردا ل هت
 ملام رم ع (امرلعوو ١ رولا ل. وس ىرلاومورسا روث تسلا رول رد 1

 مسي عر امل ارث نيم نا 1 وف (نزان تدهش تنل بسولار [نم قش تااراي

 و وارونا ْروراو ولك نكررولا___طخاعيونارأو مّيهلاَري رس تن 4 أو
 [ تا رنه ظ مالا مولر فال عسررتن ع “تس ورم دئان اجب وير ترا و رن علا

 راو ريدا ورع فرحك ريم تصل /اازح للا زعر وسي رابع رتل و
 كس ربت امن ايلا عوز يس همس الا بلع من ن 4 صمال ا نعروم

 ميزاب ةلاداور زارا ت اؤلان ربح ا دروسا درا ةزرص اكرتت يتلا
 د قابل اوما تيك ساذ اولي ر اغسل عوز لوعرا سطع د: ريل نم
 دورا ار راد ا توتي عزا ترقد دع تمتك_لطج ا. نيب يي ضمحجإلا
 ىذلا حيو ناوعلا مر امتنا 91 سس 1 دار 6 ككك د اك درص فال
 رص مدا علان عد! براعم هلا ركوب وتلا رغصل
 ر//قزولا تروا لوتزرلا ل ا عزا ع تلا اهم لل ما مولا تير اازن نيرا تسلا زوو وعسل اوم نرجنص ! كارا رم ا عرس ا كارو زهلا ل اعمال ىيايز لي امص نيس اره علال ] لحن نيت 7 اور صراو خطتطرلدلار خرز عع نسي نا ترو لزوم ا لع امان عد ةزوعلا ال امبدور ا( ارساو ل رهو بسير ل همثاف « اعبي حال خردل
 دول الدلاراماك لتعز ترص /نييجر لوبا ناره شخ رار رص الل
 دج وف تللدا رعرخولاو سلا زنوج مضاد لاورصاذ زرع سمعنا عرض دزرالا/ل إو / لركن ات راح ناز قا فارلا كرر ضنا اصاهز كودا رض انم 2 ازعإا

 ل652 امر ملا قناع
 تردن نو د ادت نكران جي اع مهلا ما هلا مكرر رورو زل ؤلاب

 لو طساو جا را يراعي خزن موك سابقا مل ملص ياما
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 111 أ تيرم لررلا فولرارع سجال رك 0 0007 و

 عل ري رولا ن نر زعت زا هس يلوو سله رعفش إله نزمملاو رنا

 كرز حر صلولا معن ربك دال ديكيظمر ا يئس هيمي للك تع تلقت
 طرصسالميررلا عل فاول تونز حان نار نايف ري ولا ششيرلا دي يرسلا
 د/كرلا ل لاما درس ارت حلا ع ويلا ءيتسلا ل سدح اور سدح

 ركام تدمر جطا زبري موروملاط نار كباو طفل ردن رح ا
 ميووارغس حا مس نسل اير ولد نةتشلاررو تاركا طار ارث سك

 نس وزن ا رترلا هرب هدرا ارااعرارلا ممن يررلا ب سس اس 0

 مو , كل نحر يرااملو طم ىرإلا ىرزوخارن لسا رع سرك دسار رح ا واربع ا
 كرا وس نوعان عرب ورا ركن 4م تاور هنن كسيملا بضل ز و اوح | يعل
 ”ةرصربا[ىلو ىوونم ور عونا ور اهتخ يحر درر أكل ترام نروبح رص إ سكول

 مديد تناازاوالا كرا مسار وك ترص ار اح تلاع طئاكأ 9
 لالا ايمدلوو نيكو م اك حار اردت نع وكر لربك ير زومو رطل

 (اباوسىززلاو تسلا هنو لكبر ليتم ان وكل ازرع ردك زر ١ نموها رمان
 . 33 تيوس ف ف ند ملا مر را لرحج ونسلا اوس

 0 نط كلا عءاطلاو ءازاخ أنه
 ' ل ليحالا نبع نط ما َدمسلا ب نوما عوامل رجلا, كلا ءرءازلا
 مررنا حور رز زل ون انيرصل لك اور نياك ما عطل عرمان دعا

 يسكت تار زووم أ ةطرتا نسا ةارلارورزولائ ع ©

 والاد, تاور مكارم ازا نش يرو أعمّدلا نييعلا وا ا ٠
 بقوالا لعلام هرم ن سر السا عونا لاا راو فعلا | بنما زب
 فرورري ل ١ عسل دعو هر سيرا سر ساررظرلا و وجو ثوللا با مى رو اعزلا

 كرؤ رشا رم اى جولاو ىررالار واروح | وج وسو 1 لس ارا زع

 "كمل دسا اور ةصلال اس زعير نوككر إم اى هر ددلا طاع
 سرور زسسلاو ملص هك رس (ىزريوس عرتشلا واررص | سس او | ١ ععرّسسررلوم

 بواعراى ددالا كرا عني وداد راو ناولا حاد نرحل صرع ا

 اعل شمس لكاو تصير تمارس ل ورم سيان يسارع ومو زيك 4

 اهاالارعلال م نطلديدعا اكول وكر ىلا راب حنا وأ را ردك ناي

 يول هوفر بلاد نيعلا نر كسروا نب تنحل ب يكيدلع نيس
 ام كويولا تراظزوري اىدل رم بسس طدومي راع ل | متسملا عزب مدقلا نم رخو

 كلر ىلإ بش تس ولا عكر را نس اسرل 8 ثرا ا[ طرا
. 
 © هه



 نا علا ةمسو ياو سكب رنه معلا ع دوش ا رطل ولارع يلا

 رصنسلر رفح اوردر ويانا نع برا ايس اد راك وبل أم همس باع إيلا

 .ار دهم اذ 00 "هنا او انف احأ ييئاسار ب 9 سر رجح أر وعض او طقاكأ بخ

 ل هير اا رن اكل لاروصبافسول بوس ا هررطلا هع بريعأر ا صدرك

 نر وااو مق لرو ظااو كر ينعلارو "يعاد وتت

 2 اراض, اعود عير ,اهالا لبسك و كر ب نر مكحول افون زق

 ننال رم اعزلارب طبر نر صمشول ا ع لل قر اطلاع نافل زو ول“ أر كثر دعنإ

 كا فشلارلاو 2_0 كلر ووم ل لري ا كوئاو ويرد عصترريم ! روي وحر صون |

 وار راوتر 1 20002 كركر وبل ا هر رس يلا اعؤما

 طز فر دار اوم نسل فتي اقاو ىارالا يري كوس رانك يصتس

دك ادبا ةينوراكزكرزلا صبة لافسول بوقترلا » هرق ت تزور( دلك
 

 60: لولا نوكييازناورإرلا لون كرب طبيلاوبا دعى مرار

 0 ' لحل وع اهم مرت نك حرج را لا مك نما
 "هيفا رو 5 ل تلغرل رم رتل وأ رسل لع راو أرسل كار :

 0 4و نك اور ارا مس يك يم ولا نوونب اهصأ زوما نوما
 و نولاحدزلام صامل لل ناهرصلم اوس كريدي نر ا تمل ل نر مللارلا

 00 لاررررأ أ يري ريولا خمر ربع | يل يع ماركو ٌُ

 0 1ييهمعل ساو نيالع لم 7ر1 نري أ يوساربا لوي ان
 ا ريا نكرر حب اذ اد ياك ظ سا ردك

 0 رس مفلار ارباو من رك نول ارعركرلا دموعي (تلمصل أ لرجت ىل

 0 وكلام ررلا سارعت لاو ضرترج رت / اليداك رس !ترزؤا
 ه83اق“ هولا داع رات ان ل نه ط اتم هزم اللتر

 ريالا نمل أ هب لورا وف ا تنزل ين زبنلا اوزولاو ءارلا ن وكي ر| زار

 يسع يع دركي ارب تراسل اور يعاب نرجس رك مو
 م 0000 لا ايمى رح | نيحكز لاس 7
 0 "دركي ممل 0 00 قل 2
 لودر اخر ولا مشلول اف 4 غئارورم ارا 2
 2 200 ا كوسا
 00 در عقر لع رز ا( كيرالا كتل عصارات

 0 ارئازطب ل سولار 00 ليحل
 موتو ملزم اتنلازب فهلا عوار و ضنا نحر طرقا نإ ا

 ترو



00 : 
 نوادر زعلك زر سرر ع ريرارع دل كيوم ورفرقزلا بعرف زير أيل تاور الحمام نار مد امس سولار يك عار هر ديفا تمرض 0ا// هيل نل ة رتل قررا ةسلادؤلعلا روس اين دل دل >كلاعزب زر راردل اسوا دعز دعست للا نون لف نيضارزاع 6 نر كررلااعا بؤر شاع قرات زب يتللسلا ينفك ا دءالانوورارا تن( ضرر لا رعي رعس نسل دعيض ها ذعر رفا تنوفا نعد

 ”ةولرو اروى ىلاروعسؤناو رن دال رولا كريما [ از ل سرر معن سييصا
 كلو افرض ركل وجبال ااع رمت ز قررا ع او سرتسا كا
 ريو نراعي درج ند سر اح علزتل لوني كت قلى عرعر ورز زم راف ااا و قيرزني هيلا ل تأ لزرع ار فارم يذلا بيتم لطفل[ رولا زل زن اجيد سككس ديو اد هذ لم عرقا رس دولا عمر زطرر ]ودار عر عبور وش اربي اعابرت ل اررأ) «قردا وعن
 دون لرب ود كركي م/م ناكل .تنعب توعلاْز مرزاك نا ليمان

 قار اد رج 60 نإ جر اكترس شل ساد كرا نيكولا هس
 ارا ندير طلتك ار رسل يخوف أ يح اوس يأ

 لور وار رع ازرع سا كرس دويل اع نيرا عزل ام ضار نمد ط كرر
 0 1 أوو 170
 هج كت اعرع نو نير كر علك عرلص سن ردع ناك

 . كدر نر طور سورا ةوقدإ طر لوزاز كير تالا عر
 2 سو كلوزر ملولا عج ضالا لنا كرير ابرج لح
 يملا ةفاوزرازاد تيس هالك لاو ارادرزا نع ىف كركر ضئذ 0

 هلو اند اكل ارز زبر حلا عونا ستاد يعتد ني تيرم نيرا
 ترم تاس ناز زرتو د جرغلا يؤم دال ددوسملا از جزر علم
 قلو ايعرور سف قاوم وصب سعوزو نقل و وسو سب نيلومدو عل رفالا سيد

 ١ '  0ماو راراذيكر رتاج ينزل زرع رسل 17
 ا كاسل اذرتك ور نزلا يزرجولا هيه دعونا وساع فلز نبع ١
 يضعان حبر طدلامورزج لاسم الا ةزيؤر سلا.

 وكل اسيد رورعم ترترليدح | نرش عدرا للبرج ول شللا
 قنوع نوعا اةرازيعلز سكارف اعرم نسا ان عارم
 ”” العيس وءاطخ عرار مرنم هلو علضا عل ضال رع زب

 ل
 2 تلاولل

 : كف فكروا لولا

 صرت

 بسس 9

 م

 ١ -ه

 اس

 52-ذ-
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 هقرفزمبع رم ا ترحم الغرل لير ع سن ولم

 205 ملا
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 م در تور كرس هيام ص تركتك

 4 هر 0 موس تاو ارم روك قر ةرم حطت / يترك سور ضملاونأو

 9 كا رادرازا ضخ :, ا يبستلا داو عز اعين كيج دع
 يهضراورلا سار كريزي وتضالل نلإزرع نينا ةزعلر ور أ

 . صفو لرسر عل نكرر غار وطن ضي وفني كا
 0س ا ا 00 رواد سرنا رخو ولو

 يلا قادت لاراب أنكر مففلارال و

 20 تيرس قير اوس ويطيل ا تشل ماما ةرفإو م مالا: نولص
 ةصجو ان «سلعلإب الاى وإلا ىرفلا اراك يقزرص اوما ا ترسلا كييرذلأو
 وص 1 !زيعنكالعرن هو سال, عاوزه و' وتو ارو ل
 5 سعرا ذا كا سس تح ضوورتعلر ةررنضملاررهعل كاكا صا ذو
 امك ابو رو (سئشملا لل 'لم اهاطف اهل سن وهن ودا رفيطا و ل نع را

 الابد :نيكرركزص ا م ا: اير سلا

 فر رلارتلو 2000 7 وم و رجالي رك ريت كيو عيفلاورح كلى ويلا

0 1 

 ةيرك)ل هل قوس شر و كفر كي 2 دمر فور علم و
 فو ىالو روسو لس "تمد 0 اة نإ لرسوم

 1 نزلا لاقعتوم ]وف كبي سس وراس نارا رج هدأ تكا
 00 أومن ل هموت قرارا هو هدا كش هس اناعرو
 0 1: دسك فص مت اعور ميا ظفار علل 2 ادوص
 2ك رص بر( اسعرورورفيو شوه اوم ولولا »رار 2 1

 يم نب 0 تلاع رواسب ديكو ك1 20
 هوط ولا رمت مداد 5 علا اهصعالا يلم د ماريو
 0 ل 78 .10/ توبرعلا ع تزويد ةدزمعالا

 للا ماد ارت لس :هنلل لي رع * تادقيفو هو زعلا رع عزتس جور رت

 00 لوا وك قرن أولا ارا ج تصل, تاها وكت معدل د قزواسف ]وراق
 لرعلا اير ان وفيق هلأ لرجل اركيولا ميول | مهول يره ردو

 21 20 4و7 107 ول نورمان 0

 5 ا رع رد لالا ره عزنم ا اهلاووارك نوكأ ف 00
 077 "تر ناك ولا د اكرر او جتريع] اهيعأ هسلا_ترتنملا ن ىررإلا 2
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 نك وا

 د

 2 وتفادي رثضحم ا سلوكك ارو وللا نكوع 00001

 1 "نانو إنش ن4 08
 انشمد ناو رولا الو تارك ناع فيما ربل كاعد ل 0 نيرا“

 000000 لالا عرب اور قولار ب[ روب تقنع تع

 4 2 أ ارلادءازلا أب رافع ه

 كوع كلاود م مورا .وررااوصرلا وسبا هزه ردا هورس بكار اراد
 "لت وولا بز ايتخو سلا ار نب [ بسسس! تكور ىئاصرض ف نك :كلفارر شا
 را لاو نرسلرس نيرو ركل و درا و رماد ل رورلار جت لس خو
 هتف نيج هل (لملادل اوبس تب وروما نيسان
 زب مرار 719 ىاولا حر ركل 07 اهضو رس ةكرور
 | بدا را ماندو ىدييكتشارسزرؤلا هر وولد 7
 دولا ش دكار سرا داما اعؤرد رضوي واياد
 نيالا ورا راحتك العر انلا در نصدلل طن قاض سار
 0 0 للا ل ع ملوك 0 تسدارعلبا صويمل لرزلا
 00 9 كرر اعوام هررصاذر هلاك نزار عا و تيل ار خيل رع

 200 م 0
 نيلممئ نارا نينولالا دراازلا رعد ير 4 ما سون راجدارلا زال ياخ © جب 5
 كارز دنهل تار راع نار اعرج عار را ا 0

 ل تويتر نا اعنا داعم( هربا
 تررارلارفرلأ عنق نارا ءدزت وحس نريتمإما سر عري ارث لمعارما ام نزح.
 0 ل خالط و مس خم

 الويص الو ار قالو لاعتملاعرج قعر( ادب عه وموت محو ,يرشو سلا لع
 ريت نمرك تريل نرعار سخر سلا فاد ركا ودجر ولن اخ طن احس روع لد

 00 سعا ئردارر حلا اس
 00 «ادعد ارنا نس اراه نع ك كرار وغلب نيعا قليلا“
 اونا كلا كوي جالا يرجي 0

 6 00 ٍ اخو طرقسلا كالو رارا وكرار تن حزن
 انبالانرورانا قدح 2 3 رز نييرعش 1( نيا 00 0

 تر تس الج نول عوار هو ريس ايطوغسملا بلا نوكسيو كارت
 كر 17 1 يما ل يبرق و وضورع ت 0

 تدم بلر ثا فح تحد كاب عهشر اعتقل

 نيدزرار

 هع
2 

 ازراع ضو

5-4 

ٍ 

| 



 اعالاوزا كرولا ا كلز عيطز ديس مرن سا معي كسلا زد 3

 ا يبرز هعرح لاب رة يوسي 0-0 تكسرت

 6 1 احرلاممكلود از تبيع ا وتاني
 نو هاا زرغلابكس تنال اهم صني كوالا اركان مكي كدر هراا

 قموا ضال هل دعوات وعل هر 2 حا 1

 وظل رح ادد نك دوت رتص#ل ف ياعسسر ديلا سب علا نروح لو قسد

 أ رمز رقم ل ا ةسولا مهل يرجو اوراس 1ر6 | عبو مالا نتي

 هيعمل نزولا هويتنا هلا 1

 00 م وعلا / رجول اهل نو 00 77

 رب 02 كيلالا ارد نطل د اسر عمو هل د

 اول 72- تراك وس م هال طع يجيدم ةئاطر 0ث: هم

 ملاعب وضامو ءا ءانيملانيقساوللاوبصس_ 11 الرول ٠
 ص 0 بلا ءاتلك ارو ا

 00 وبار ا نار عل ءانعلاد قلل مترو مرا طتاذا

 1 صولا اد تنال هلل يتم رن 2
 0 و 250 الادب ترسم والا ن وعيه لالا وو رات ماجا

 ا من ولا طلع نع ص را وزع اسك رسما لع رو 7
 5 وعملا م لهل يع عاعتعانر رلإ ىيرصمل ثبئار |اوعال ١ رع ا

 يوان كورلا اجت ياا تلو هلال ارامي وب
 0 لاطفال كت ايا رماعالا2 2
 هانلصغأ تربك عا 1 لع 0 او فطارعس

 اون هك 0 اورد غش !(كتولا قول نار ار
 0 سقي كولاو ظ لاو لارج زدلرعس عاجرلا زورس ئرسا كيلا
 يدم ا وعم را 720

 سن زودلا كرو م مو, ارم 1 لا ريبالاربت

 52 هد 0 نررع هك 2 تارا موناجم و مرد

 0 4 راك رت او زلات ع ييسر دوم 1 يب
 07 لم رانك | قهسأولا »و فاك طن رمصال حي اعيد, زم رحل

 م اعرتل داو ةيرهبلا] الا نرييزرمج ارب اعيلا حار فس, رح ايل يسرا
 - 1 ىلا 0 اعرم ”ارارناعراملا نإ لا نول راسا ور
 74 جداا ردا كرا نتصور قررت ا



 كلا تر وتلف كبد اه, علاه ل اكرر اف" كرسال م اوعلا رسولا زد

 02 مرا درو أن عيرحبو برول زاهر هاد حمس ثرهم ار 0

 وس ورا ساعد اعيدركلاذا ارد زرع درسا زسك 7114 مرن تكول

 اكرم / لرصلاو وروما انو هو ءفقلر هو قاورلا رك ردا ريتيرجوولول بنا

 در 7 يلدا دا زعل, اقارب سادعن نخل يكذ فنا
 دس نتا ب و نك يروا نود بخيدلا بسم رجلا اأو علت ريس وعلا(
 00 ادناجج منيب لا بتلات ورد خو ره ود وتو وص
 بيع قرت ترك اسر كيرا دروبك ماريا
 للم درا ملكت اذ نزلا ترم يم 2000

 ةلايولا ارسل كرس نركز كراوع ولولا أمم اهو شرع أ ا راوفل أرسا ا تور ُضو ا ا

0 

 اني طخ اذ سعب قو ورنا رالوثز ع لناس هلو اذار خدم او (س

 0س كمل اع كب طر كاضولا ارا ن1 ن رص هليل طم كان راع لا

 عار هكر ملول خمار ابا سك ريا (ارز ابك( زلال

 ل كريو دررلار اظن ا ٠ لا 00 ا زلا

 ”يرعللار ناسا ل 0 7_1
 دة _وروع ١ نان وررلا ىصاز م دنا كك عسسل 6 0
 ربك انام فب عي مرج /ذ ةروادلار اهلازصلد عر ب صوت ارا

 يدر ةع ما كمن رسولا دلو زمام حوتلا بريت 11
 هو رولا لس تر نكد ؛ ىراروب ملازما رب ئجلار ع نراومسا

 ربح كرب تن نص رادع نب تر 1عبصالا ط فاكر جر صار غشيم ]
 مارا تقى ص الو تقدم نبأ ينو وا ردلاررصلل صال بصرلا

 لوس كورد مول انمل لاسر كرهرر خروج كر صو سيرسل
 ن2 يظر رار لع سيم شف يب نيرس واع نإ
 رو هاكر 6 حر ساو مل لاراد ن كمارو رشا ورز كشيعرت

 فض مي 0 طم رجول 2 روس يورو يقل اسر لاح 7

 لاذ د ا دور رار الس تفل ان ودار من ين اذ ردا

 سأل نم رو يؤ موا يزال دم زل تفل ةردن ردد

 متم فلشلاو هدو و ب نوفو حب روك ىرطلا بكت دحام ديلسإلا تست

 ل2 حرز اذار بلاير كيوح ريدا عد ١
 سل دار ذا مل فولي ترد هدر فاعور للدم بارك كارما
 2[ بيلا عطل رلكرم نيس لا بنل فزد فرك كلاب يل ان ىف خرجوم ا



 نسلق لاو ذهلادربعلاو هلا د يعط سلا نيك مو

 ودطرلا الروم ارادوا نعومي فلااعدل ديرتنا دلك 6 ليزعلا لو
 + ضرر الا بها رسما يااا يوم ننس

 ”داضع اناا رسل زم ربع مهام وجار سبل ف ناك اي يلراو لسرالا

 6 مؤتمر ناز وول ازال وة ارود لربما قعلا

 6 سرا زرنا اولا وعلا نيرسزلارلا وو سميا ارا غزوارز سنس ا نبك

 0 لرسزلاو ابيلا لأ ما عنو رعو 1 اراد نه تا6لادويهرواردار غلا بو ا
 قرنا ناد اجلا ريعلازؤ ك مزعي نييك لا كم دراج (نيسارع

 يوب نزع ءاوناو تار دس اةماوم ود ارفس غرنو ثيداوكا شرف

 ك0 هع نا ران ررولا حورس صاررا حيو لولا يلا بسوي

 / كبرنا ولم الا ارسرلا زير سا رع م .١ 29 ١ بصي٠لاو

 ةيرع أنيئير ارم دبر اكسر عزم تمرر <

 ووزبورلا امو 0 ليما ءيضءزمم منا ن هوو شيز كزعالادرسمإلعز

 4 زرنا دمار عيرلا فيس اقبح 7 رتب/ امج ةيضع ىلا اون مول
 ف كروت زير مك 1ك خل 00 رح لا
 هر هفولأر كور ع ارت ومنكم كر وري كرو نول ضار يعزلا

 م اور اقروا ْى رولا خبز نر ياكم نير مفس رد اووسو اما 00 يملا

 ار كور ول اما سلو زا لس وما ورمل ا يع ع ارض عيا

 كوول امي 3 000 101 واسلم زاير واسر را صاررتولا

 لدسأو يونا سراو طياره طعوداو عطل ٍ ىلسرع وقشر جرحا درعا
 0 - عارض ارا مد اطر كرا عقودا مق
 و لع خس اد نع هرب انو يعد اصمز أور اوحْئاإب تلو ولاءاهكستت 5

 دعت هادو درعا ار اتسم اور تيخم ازيع
 9 رسل 0 كرك را نا غلب لثل ولي نايل 0

 ايتنادلامرغللاب د 72 فاصل سارا
 / فلير ارارارررنلا ريو ناءالار نكرم( ككرايعيست ا رارعار ا
 ا م تاركا ال ذعر ستوب
 0 رنا ردا صون ترطإ) ىو عا رس ا وول /اوو ت نمعس نيش

 تصور دو نوار عل فدو نه لال يريد يقرا عت

 لال تاد ئلربوتلكرع هنأ | غافر اهو بعص ىلع اجو راج

 "ماي يدع ردع ن مليت نينا ارباو ماذا سل 'ننّو الفم فلور

 راي 0

5 
2 93 
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 ره وس له رك

 ب مو 1
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 ورز لاوكررح اء ذل رز سعاد رم ماقام يس سس اد
 راي وبلاطماززم مطول اهتوزعزلا الرى مولا عربا هس سر تير اهسصعلا اعلا روم
 ' ةيييللا صر علما عاخولا و لب تيررص ا نرمصحإلاو بجو اتي ذ اعيوبا
 | صاف طنا سلا و ار الان قر ار حاولا ريكو مي ةدررركم

 ٠ "زها تصح ورك تركني زعم رش رش تونس طوس اي رجب تكرم
 يأ ينكر زو تاوعلا در علا لاترد اهدا نيك صو سسنكو ةيقرعيح
 ' ١ نويل لوك ضار كو تا ناب نوحي ماب انس رحم ادرعزلا عاج كرأرد
 هلا ن اصر يو صوتا لازل لق رمح : عروى را طار اهم يغسم ار ها
 < كيا ادلع كر ترج عنو ناتعس ربل ذنبا رشم لس ىىكاروعس 0 قار يل ١ع عج ررلا او <وم لا اوونا جر طولا زر ورا ف وعزا نرهحاو

 ١ طيس دورس اعاد رولا لدلك مالو ارا زج اكو بيرل يركسات د
 لباطئرلافسو نرجيدعولا ريهفلاو نحر عاصر ن اهو لشاع تعديلا
 برملاٍ يور ىرملاقراط لروم قرا. دار اكو نيكي وغسخع ردوا
 ايصات نو قر الاطر دسراولا نونو لاضجررص اجر ن اك فزاد اك حرم
 بولا رولا ب اطزرومو قرضالراهردأ لاهم يلع ةتئان را ع ضرس
 يره رص ادروعلر لوتس كيور عم زو ررؤنلا و عري ىلا ويت لرزم دعاكددع
 ا دبا مكيعبررتوا و وصلا 1 ( وتر اطلاع ىو رص لسا نرد كرمز

 طوف تعازاطوقنملا بن ناا زائد اك بم هلا رودصملا ميول تسستساو 0 زاك دلامعاولا ررعلارسزلا رم سا عوام علا طئارطلا دحرور طل تكدر
 1 يمر ادت مص م عرسر الا جنا عامتلاد را زفو كيش عم
 1 : لكس لع ى زا نسر و سر لس بس ءرل مو دبشا اف ملأ در الاءس روم

 1 ربل اًميشخ نال مر ملزر اريك الا زغص علاسزوم ور زا يدك ن .ةرتعلاوس

 . وعروس فرس بمول هرم مسن وام ارا تضرر سود
 هيام ىربإلا رو ةيرعولا ورمز دد نهتم ييعلا عاجلا برارتمذ
 تقازرسا عدي ابحي رسال لا كرت او س االا اع إج مكرر سردللا
 اقالاوع اداوسرسإ وسب لو عرو ىرب زار يلرلاو يك هلا م يضرم أورو لع
 لا دل كور مرلج فرل خدر طعنت دررادمرلا وس رسام ازيد عرررحاو نابي 1
 7 ولا رجح و اهليرر ين اذ مسالا رحل ول هريقل كاك و ررألا وم ذرو رعي رجح

 ْ فيلق ريراوا عزم لولا راو د كيفما رغم جرح كلانا بكى سراواع

 | لا نوعلاو نعت أ قكارر 6 50 اد يرش ادكيبعر كل رار خىور صمت

 اهكالطلا تسير اعل طردارتطلا وم وولع تلاع ! تبذل ننس ربا عر نأ



- ١ 3 ٠ 
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 ْ علا عار !!ىقساو ا دارها مس ميوعو شما جملا رب بلال 0

 ليش هربرصضربا رم ىتر زن انووملا شرا !ىرسلا ِ ري ران سك يصلان ع ا 2

 ْ يواد هند را , يف الل اهوا دع ىدم ميول يشد نعبرت ع 2

 ع هر طاري ور زال تل 0 راسب كرف لا

 وي يراك نزطور "روس ك مو ن فاول بم و لررؤمو ىو نرش اس 7 َِ 6

  7آخ ب ا نراطصلا يسار مكن ماربإ نلدزمو يابلاس ل لونا تراوأرل :3
 و غدجوملار ملا ن وايرارلا ضن حقو لا بادى ور 0-0 5-37 <

 كلير دل نرهح | ين هدااشوي ولا نأ لرسول ل اوهدرذم ا 0

 فا 00 نهرب 7 دلو اسا لم نسم منوع ورز در فك مز ثولارع 5 0
 ل راجل ناميزس كارد 2س ب جيرطرص نت هر تاور يي 5-5

 ا ل 0 دوت( نرسكت يريح أ ذعت دحر ننزل بلكارإ د عر اوشموإلا
 اى قير اير شما امكن را ىاسملا زومارصا زكر .ةلكأرنم و لرد

0 
11 

 /نرمابظنر طش ادلا و نب تياوركملا يدمر دسار شم كادر مدفسوايحاورانالا
 2 ”لا دوز اكرر نرجوا اعتلغر :طقاملا _ كوب ارمي هر ياك ظ

 00 و زير مشيرأوو يل اا اه ةلرلر ار“ طوف | زمزم اوم 'ركالعإب
 1 تزعم ط تاو زون قيوم هلا ضر ها دادس رعدتسصبم

١ 

 ل م

١ 2 32--_ 

 8 يل 06

 5 نيل هلا كرا 0 1س 7007 قرار منيا دو

 1 ل در ردا ركل اسرع لسا لري ن عش رص راسم هلا كيرلا اليه يرز نم
 - 2 كلا بة 2ع 8 د هك يي ردروط قسرا

 ايا 1 ا تيترسأول ا دروع لير هوت لسا ليام تكور هرم ابوك

 0 8 9 د ريع او يو ولار 2 : سو صير كأم للا مدورغلل هاو يروا

 : / 0 انا م طار لس ل 1س ساما ينس والد ن6 اةدررص ظن اكو عرخ

 ا 35 0 يرق غم فلألا رماوواولا مث طي رمل رثكاو كاسم اولا أ و ةرهوملا لاو
 3 0 يلام يل اهو اهم“ كريت نوم ا لادر فميلقو لاري طز للاسماك

 0 ا 5 قو هير دروب عسر عقلا اج ودر يزعل نك كورن يا, ارم ناك وعلا

 هب اح ل اك لاراسط تس كاعد كيذا هزوقلا 200 بارما عز وك
 نأ يح 1 0 01 يلام امل امس 1١ صلال

 كولو نيرو ارماجبالا ايي نأ ةيزيكر اكدر لم ةود بارا نا ع
 ل اصيص اه ص كيو رإلا رص رمح ارم عرفأ ن مسد: نحس ىف يم دبا

 ذنبا اوساط تل 7 7 207 لوما سم رص أو يضلل و
/ 

7 
1 

 0 ل الملرهيإورولو سر يرش داوي دج ليلا ا 2



 قوه دن عقد كري وسعز يصلان ا نزع :ةريسيلا
 لورا زل وحار لابز يزيل ا نيني وباو تح عالم ع
 اثم تكيا قرد ن «أد قارب يلو رقما نعر ئررو ارد كنعد

 ءارارعن ار زلال اتم ىلاد للا تكا قرم قي لقينا لاني نما لوي نيعم 5 006 نس اتا توكل ل الر كلو
 هس بيوعالا نود اهلا اوت نزل الز هير عل زط هكر ثمل ربا ايلا مو
 كويل نهارا ليو تاطعساس حاورا ثيبعساخابتر اهربك طربا

 ايفا وان علا رز و وراد لال ارامل ف تاك لام اع ديا جلا رهو راورادلالرلا 20 راكان كرم
 | تفرع

- 
 لا

 تلرن تربطنا طلاب شام ةلازارب تح |ونصلاو
 | دعاس لا را توا بركه دو ل.ل ل تل ارب إل بنشلاو كول م

 ١ يع تيت لاير نم مان تي روحل نس دكام لاه نيا كلاود اربح
 انرم اكررر اهكلا ب ىىا ني د حش رح م إن الا ن اصور كا عب شيح روس راتدط حن دع راد الزل تزد عو ةريعز بت ع كيلو
 ارا يدر سك ضخ عت دعا زم اع ل نكرر اراد ىنوكلاي دالك
 لاراب نيمار عن رجح ابنا او تعاشر عنا وف رقد طاحت دمع نع
 ايسكالدا تعاو طري لا حوض اء اراك(ييبزلا ليلا رعاراردلا كير وا علا نارك, مزلادا بما ءاسورلر نيل اذ سنينك
 | كلاطز از ضملا را تملا و رب مكر لوس ارا و |ىفاورسكك ين لاو

 ١ مرر سي لاصاخ كايد اهنا ذق اسر نانوونو بو ىبزلا طكبأر كادر
 مرام ل داريا تراعي سلا نييك تب ١ نيكل اذع كر وردا م خدابل سمو هوغو رب وح اعز نب روت فلا ابيكم

 | رسكو ةزهيلو طوس ار ادوار ينم قولا حااذسمل ارو ولو يكرس كيش 0

 . اكيزحأولا_رثملا وتاني رو بر مسا ئط د جرار ارث نهارا
 ١ 2ع عابس الهرمل دب رص دشن اهوار رورو ير سارع نرد
 تارك مارب فلا مور عانس نارتو اغلا رف ثاغد ت رعا
 . عن يس مانع ل تي كنا سوكر كهل نضل نسمي ساد
 - قار زلا ك1 شئ رقد ةلسال ون اسنلا ع تعم يوملادع
 دون تريبل سسلا وب نوما ويل فد كلاود و دارك تدعيم ار تاركا رئار كا

 ايران قرا تيكن ررلاوثسو د ترزلا ن كررلا ير لخرم ديلا بنل رادع طعما
 يلا ر وسلا ديعراور تاقلا للا ردا دكر اى ردطمسا شر ةييولا دس«

اكل ايلا رار ضو هوم او لا نولي انا تريز لاب قع لاي 3
 لل

 ا
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 رس ىيسقلو يب طلو ريفا /!فنص ءارنن 6 عطب ادع تنين ني /

 قار لابالو هيفا نو اكلم د ريا يطسي حا حوحو تسلا ؤ جار مى
 رواق نعح مهكر دس د علاء ث قتال و هس نيب (طلارب در دنع اراك س

 اليدلا باع راع ىدن كن يما سيعلن ين يحلو لربع
 انتاج ىساللرتو ارناودلاف(حيسر /نبايز نيج سل الارب لررصلا

 الا مودل

 ثرالا الم نكد ورمل عطور اوقلا ب طر دلا لم ثق دطرد سرعت اص وس زج
 8 ملدا الطب ايما سلا تع 15 و أر يعضأر ىر ا( ضكت ريح رض, كاس ا

 قرر ديس [راطرب لتامر سي سارع عم تاساكر قرن تيئار ودعا را نقرر انا كورك
 دسم نرلا اح دين قو بكا ند راسن وضل احمر نجع تدعو مار وو ليرتس اك
 يآ رانا رم اسوم اهاع | ربا رالصاف نارر الاس كيس مركز ريحا نر دك ءاز]و أ

 الو زر امهر ناضل ار جو ىصنلا مدا سلا ارب رص يوعز
 ”ي:ادسا ىريع» ا لاقو تو هراو طفاش رعود راكم عسى تبدا دا ميكر
 'هو طر ملم اعرل رار نو قلم ىذلا دما عمو عم تنييرلا عيل بيكر لإرراعلا
 وبال جف تسرق كن لل جول اع ص ] ءلودص رع لا اصور عار
 "يروج عاصل !تسورهس اس رع لوز لست ييواوو 3 تحوتبس رس امش

 "طك ضو طراد دبه نرجع. تضل بلك رجس اهافرعور نر كي طلال
 السجل نا اع ريسرف ما لكعلا ١ طل سا دلل سلا ءاوم

 ٠ بر اكن لا نيم ل اوعو ساس ةنسع فنانا ىداعيت نحف
 ديور عز | يملا ره تلالارونوارلا رق إي فو نرسل ك صوم , هل اووارلا منع
 قرياو هدول نكتيدح دار يدرب ار زلال لأقل يلب ز نيس ابك | بح
 مري ساوف او ىرايرلا روع ن ريم اور رح كريم دعى درردطعلا كم
 0 أو ماهل ابل غ لرجل ما اعنرجحا 02
 رس جرب دواي ففف ا تن اهورارفس ان رز يي اسا كرالا
 نيك لاصرت مرن فو لإ عرصلا)) نلعيرلا فار حسقرئاراد كنب سا
 م كب ماللا فاو وتقوم لا رازارح (ى ايلا بانل س نا ماياوعنم فير انس دوار نواصل رت دان كلأح » ر رز نين نكات تنك
 ليار سول لاووهنارحارح ا ل( الاناز طور را ضان نم يرتسم
 اب تت اع رجالات رمل لأ 00000 لاو نسما زل نصسلا يل ارح
 بزاولا دعرور تموت لوريل ومان كافل نر كاكا ضفلا نر يصل ررسصلاع يدم
 و اوبس زم نسل اعز يفنح ربحي دحافاكا زعع نركز دعا
 هكا انو «رلا لان نرحب يعل نخو ىدؤملا تلج نعل للا يلرارصلا
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 سو زد بول ضومووز نع ذراعا 17 زوالا ىرءراد ليك منهل دما

 لو امرا اون بسإو لمار لعو عتيج رافي درب دكيعتي عا

 0 'عاطكازووسلا 0 528 1| سعس منول ع 7

 وحر عطور ناكر امى ازع عدس ما يريكزلا
 كام نيت مكن لامك طوعا ,و "1 يريزاا لوقو تاو وح
 «ناطرعنطسي لذا لو ىرصوو 0 روح د عت رصرزي لري ل عى ب

 اووموتل ابنا اخلونلا رقت وقرن يعصر نذر -نويصو
 عل راق ىنييسيص ل وايل ا ني تيوي سرب اوعسش !تراورعس يلا عراد

 ريكا رولر اا رى شخ مز روي م اسما أ لولا رم أد

 0 77 يكن ووصل رك بسرد ووجب وبلاش 3
 تكرارا واود تمار تسرد عرار ى مايا نر ارعوت اوجو
 َّ تا كيا زرع اعرف أميرتلما 00 هي لاو نواز
 ون سسيربل اطل م ريدولا بلاطوبا دراعات ليمان نير زي عزك
 تو بنى !زرجوارضا يا دكرراب "اهلا سعت دا
 رصأ رج يكولا ىحاو نس نيا فك ماو هسسزس ةدال تن كررت لرسم
 يس دراو رف با كرام ايرل طقاج ّسالل نوار كاما رولعرد نارك

 مقرم سو نيوالار ايوا ووصل ممول نسا لعرور حرخك باد, بلا طا

 ' ا اعل مرار اميفذ لرد «ادر هناا بلع هر لي

 / رك رمال كاع زم كلارا علت تلة زاماطاكا
 باي ولقد ارز شارع مرته ضع اذان ؛ 3 و بزهغلار هتك نسب ُط
 كود كفوا زرار ج رزان رص انحف ايرحيزو ورع راو
 لاطلر» يان فرط (نباعزرصا ارنا لور اس 00000 كو
 كك وك عنرمما صك لرد اب ترعب 0 0 ل ا

 رادع لاا رعد اور 7 2 نو ةلرجو درك كيب و مسا

 ا ميرزا كا لاسرن رعش يو دعو 6-0 (رلار ولينا وطملا
 3 يس لاو لفلاوو نلودس تلوستب ا / مم وع 00
 لالالا رعب لريرساو تراب رز عومل نرحب زو صنعلاو مق 9ك 1من خمول ا
 راكد ار ساعاز سابع 0 روب اسرع ذات اسر 6 نر زبسأع لاك ار ١ 6/ ناأ
 00 /راااراروسو ماك تت اص

 ميكو و العليم تعرمورس "تعالو ل لا دا أ رحيم اج

 خلدرعلو 0 ىكلوررلا لي َرطع زر فوكادءالاو وراد اونا



 ناي ةارئزإ نيود ترغسلا وار ورإاريةرئا صارم كررع نر رودس ل ءاربإ نع

 ٌّ ورمل اور ضعلا ورنا رقم تنارفسم ا تبمدميلاووعلا .ةبردلم ماع

 سار نرمازكا وطن ارك درس ورم زالاريصا ل رم صم او نئاقرعلا بيوع رريخءاعإلا

 دير ع ارا وزو كارلا اع بولاذول دكر وزب قيس اميز نزعل ص ١ نرحيرمع اانا
 نركز نمد را سام لابو اج درر جل لة ريك رع ني ا دكا تارصنرصا

 م م حرور قاولامن تا لطول سي تربط وروما زج يزول عد ىركشلا ربع
 توقأ سسلا4 را 0 8 قو سوك سر دال ل اف غار يوزع يبل ايفا طوكر ملعب نريعارك اد تميل

 0 مو | ازاعرهارم ورمل علشلا رو هاكر دزلا ف ايكر جه الأ ىر هرم حارب
 2 «يوولل ل ئذارثرلا ف سون قب اهلييسا زر ل يرع (نيئسسلاوا ار لاو و لإ

 : امس ةزوارلاووامب توزع ك رسورفلا_ث ركل سىس وهو راع 00 ا! اع 1 1ك ع

 لري زجوررد ان لك وص ركز مسكنا اووي ارعم ا عسر رع !سي! غار
 مررعو سيبطعلا صو ١ برص زيا ضعلاولاوو سلا ريحا ساهير» ا رم زا افلا را
 4 قفامز بوك 7 1 منسي 99 ازد نر مر عرس ءرولد شمه مقاج ازعاشك و

 ياو ور سفك ازال اةكرمارئاررص ا نكرر امس ثلابتا سلو ارياز
 رم اوذ ناس نوكأ ارااناد ماي تركو ع ص ار لكل رس نو رب

7 0 

 اود ار ضعلان يم ل هوس ( عقلا عا نسر معرب ءايرجرلاو 1

 رم اوردر اصلا ع يدم كراج كل عرس لئر نالا وع سني
 مولا رادو كار ايس نيرو كرم ١ باور شيع دع ل روب رررز مكرر تا ود ذعومسلا يلأرإو / 1 . 5 : 3 ٍ

 زرت اع نيد زمولاولاو ويسرع رج سونار سورا هبا روي
 كايجلاب از نركب روع ودا اعيتا# ةرواور رهو

 ينيج نيرا يدا دمع طار راك جرا اطعام 3 1 0 3 ا 2 ٠ 59 5 أ ا
 2 رصارك ا وروارؤملا لك رايك فإنا سار اكرم [ز م ةعال بع ا بشرمللا

2 2 

| ) © 
 >7 ثيل

 لرب تررقو لا مزز الاد و اطل 0 هاف لزلا عسر لأ عش

 يان ات اكاسا رول ١ / أ هرورمال /ٍ 7 / وسلس 1 يول ألو |
 هوا 2 3 - ك ل 1 ل

 رو سرور ع مولد هير جرا حوف مقاول واو ربكم ول 0 1

 2 5 0 . . ّط 5 أ را زووم رس فلج قطر اج صادام ميرفي طدو علو نس منسم

 سار ها ااهل قم ايما زسلان س6 كروس عال مارتول ا يميز
 را سيفا وأ ا ناره رسا دكر م كرو 2 اق منن كو دلداف رايس

 ذآ

 ه َفِدايرلا ءاناووازلا هه |, رز سوتسمز تو
 و بلا ميورمو ان ل تل زي رمل اوزيل فم ماوي طول لاهو ألات
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 مور صلا دعالار عار شون طعلا نير رح اد نر ا نيروسو تالا نع

 هذاك اوسعامر ارك نار عب روسو لسكر ع طلاس ع الجدر
 رودرا طيرنملا هزي د هلا نع ار ثو تلال اهسواولادرارا هن ىو [ لأ مو وكنت

 / مدا كرمز رليركولا سرداسو ةاوع نم كباعز لانعرف كوع يف
 رلار.هلا مير ( نع اتراقو طقاسا تو ماهازم ورب ومس رد ى سوك

 موا طيقنلاوزبمم ازارلا عما ع ئريلالا ةريرسكمار هلا د هوت ازا ح دج نأ
 نيلرواد رع مارت ا مونمتسا نفذلا رع ارا ينلاو ييازلا ب ىلا, عول /
 ل رادرفقرلا علاعرزللاو اسم زنق عد سا يهسراع يرانا زا

 نور ضدالارلا نيكو بلاطو ترس اررارول انين ع سيك مزكارر ل ىلا
 برايك ام لسا لإعل يلا سرع نونس ور يسحئ اضع 2 انيس نارع
 نار عر مالا» بح كاس يلع ا نعماد نزلا كزوخت رهسد ىلا
 لشي زرص اطر توسع زل ولا لهو تيفي روك وكلام اسر حا
 اكزرررضوايصولا تلا اعزرم عين اراموم (01 ليز اريد ىيراصعلا م تيلابو
 لال تانك لور فكل سرح ركسارعإلا اا مرر إس تك لما دلع
 : ويلا 24 دخن صراع كح 0 ورا /دواد ىركرتا

 عر لك) ن اهم باشا فروع دطالا ل يعور نزلا وزو كلل نحاسي اوبالا
 او دولد م 2 و ارثم وحر ولولا 2 تتعك نير لاوب امر وررم : 1

 ربأ اسقف لسكن اولا سرر نم + يل لوكا مراد ل بل نومدقسملا رع ص
 للا ل رملار سد ليسا رجل رييرسار عتاد "رونار كي ىلارع سيو طمس ورع

 فو نراك عراك اد اراض ليتم هن هت لاا« قرمصو كراك درعا اعادت عا كروم
 ناك ءارتس.ارلا وايمعلا )بسكين ورسارجر ني ل بسر يراك ناكر تما ك
 م انك زورق لضريح يسارع زنعيرل رولا ءارويرامصلا
 /ايرم نيسنعما اوربي ص سنس لسمت '/نازاو ياعرب علا ضل لركن وعاد
 هلت والا نر اصيللولا تعوذ غل ر وطي كر داركولا از

 ”اقايفثارر ايوان اتسآ اب طلعو ايل نر ذا ع( ] بشر فيش ا عوااع ر

 ول ايرع سراح كد هاد ندب عير ا
 قالا اودع باسو ضلنن باروع لد ساس
 - ابا ضوسل شا و ريدان عؤس جول ناو ههصعشنأ و مرلآ سكي رلو رجا

 1 4رق مز الس ول فدو رس كري عرار فس كيف سوبا هند نسر لكيلا
يرزور سارتر مصل ور رضو ورم ل و ركون ارتادعإصو

 ليققلاوبإو تركو رم ك
١ 

| 
 ا
| 
١ 
 ا
ِ 

( 
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5 
 0 ديازلا 6 حرس -لارتوسنسر نوه حارب ساب م نراب ةعوا تاند نس

 مر جاك ولا سلا هرالا / راودواولا ةرعب زعير زكام هلرلا نعل اراب
 نار واكل نرد سر ل

 رولا عا زرولا نسر كما رعد مولا سبام تيل 2_0

 رب دعبول ادردلاو اعيررزغت بايص 00 تاس
 ل بو ”ربسلض اة قامز اه اموت

 ا فر وهلا ف سرك نر / ملغ ببيع _للاج لاو و هك لكم

 نيس عب كلا ةارس سيت كسي هفررد نحو ترج رار سيور و

 بطلان صسا عيل ةدرو رم هاي لا سان رعسإ ١ ورز
 ”لؤرلا#ن يعن :ركررتس او ىرلا 57 والا وعبلا اروع نع 0 كفاك

 ع اعام مز 4و موتلأوم عدا ناد رسل حا ١ اوسع

 0 عزوز عانس ندم اللا ررغ يلووع ل نزلا وو
 0 ف نانا كس هيرطوساوولا يكسو ام يىي 41

 يدور إعمل كاد قس اون ةيل رب ىلا نال كابالا
 بارما ونوم عاج كاش رعماد نرتب فرب
 ديل اعلي تكون ادامهلا ىديدرسأ» بيحب سا عنتر هرقل بربح ب
 سس 7 زري يردوا ول را جلم كلر انغف اعن 4

 ل ئرمارارسواو ليمارس كورس ععبكريرلا و تريكئنساركيود و وو رخل

 م الهلا هن 20 قشر نيازسك اا وسار ' (رملرل ماد
 ويلا لع .تالالر ص وعنك انرهيرار الاد ف ]ا علو
 اشم ورم للرارلطيرا هرم سلا ضعأا ا نيا ةدلس عساي
 تساصا لرب رعبا نو ىدزدلاربخو كار شتلا اد راكان بس
 ارينا 000 ردو كالا كاملا
 ليان اع نيالا ارردح ير كاس داتا نا ترا
 د 1 0 رأس ريح اناتزجا يفرم

 0 و الس ىل نرسم ذو شور ازلا مب( لا رندا نعد درس
 3 ا ملل «رانرف سو زف 0 اصب سنع و
 0 0 ,لاورازلا ب يروازلا م ٍ

 اهبل ردلاولا سئس علف رج هوا لا تسلا هرب وارلا رفا
 ا عجب يراسل ءملدطم عرق نكرم الا 3
 راو رع ل اريد ا ع توودلام نر غوصمد تا نزرلا» ناسلاق طل



 11 طال بكل كك افك رس نكي مجبل داس
 م اراطم دجال قدا عيدا را اواو ا امو/تالاع

 ديلان ان نيرا 0 اننا عززومال الط لاذ لسحر
 رفق رار لولاك تعش تسلا اع تيما[ نيمار عيزرص ا عهدا
 ص 1 0 اروع متكو اور ربك ضنا اع نس دكرشلاا
 كت عز تدوخ دلو تاهو يصل زب اع لع ضا دواي

 از نجما ماذا نزيل لير ولاد ليف( م |
 كروي املا لالارزالكر وا دزرص يعصب اندر ارسل اعل راذأ ولا

 /هلاذو) ةنعسصولا رلاشولالا ويح لارنادرارإوب ىلا. ذارلا:تلارردعلا ه ا
 2 اناندو 0 0 لرب ذ از كيل لاو زب
 ل اناس اة لا
 73 ” راو ادور 0 00 تاكا عفر
 | تيل رز ءارارر علال از رابط

 طراز يف ايريلزرلا غن ريتلطلز مراتي ير عسل نفط ٠ 1
 0 م موك زعل ئررطقم كر رسل 201017
 قر لولاك ركع جيرو 2707 را نا 0008

 تر لاو هلا 15 و 0

 1 ادع ناد آلا 00
 واسم ارديف تعمل بخ هسا هنضلالاشإ ولا زد و ذح
 كلاعوا اعروا زو هع رفا ردو ع را سلا ل اارمسإب

 | را انس عسل
 كي ملا ءاع لو ماعم 0 اشرس ملكا

 ةلاطن كرر أو ”مفيكتابر لام مالا 7 آورارشلا كا
 0 0 غيار لارس ىط أزل يس سر 0

 08 ةوعرادن ةفاو رعد ا دل رز يف ]زملا

 ع رادار ا عدل 0 راوي ودا مسيل
 نزكح عرسك / لا لار(ووس سئاللاوو بازل ا 0 ورم

 0 ارز هذ (ىطصرس 0 راللر 00 0
 00 كعاز اد وسار الود زك 0
 مونرملن قر عوشلاسرغا الآ حر نري سل مبكذنإ لا
 4 نعم نب 8 عراد س عايفئاوزشلا ل ريت رجعوا هاتر كاسل
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 0 فلاوقلاو ريك يد ينردلان نعي ع ليرعسيون ربل ارارو امل ول ملدا كاان

 يطول 23 ارردا ترضع كسا تككاوار 6 ارك وبلاد هر نري نسا سدر

 هبل ل ا "لراس عسولا يس ممر ا رد

 فكر قولا. سطس يربح سمعنا عا ادم اضل كل زوران ن تاروح
 ةئاسررعرا مكأد يور مرقم نان داركوج ناب علا رطل ور
 00 الدرب حان ات عكر ذ عنا
 در 3752 0 كدت تاو ا لا فش لاي لون كدداراعا

 ل كربلا هي لود االراودانا تكونو مس جو ارم ار اصع م ورياح

 7-5 اكرم الب ارغ نروزيال سلو 0 مشمس

 - نىك هيرع لاف تارا هسا كلل ولع طيار[ فس رز

 0 ساو اذكر لولا تع عتسار يفد رغم اق نركمس د وراإ |
 الم ةيرف نواز ماا ل يلو شي داما 2
 همر الغلام ىرورسا لإ ا سوبرا ب برر اذ ن كل ا وبرلا

 تاعك زغتسايردلا 1/7 نو صر هاما عي ددع و يلمع تلخ اص اوبل

 0 بارع( طرفا واو مور الاوغل ىلا ا حك متسيروعلارن
 اتخ ايلزاررلا# الا ار ادع لسا فيوم لا دخيل رم هلا

 هرعاولا 7 1 ادم نجد نرد
 "ريو ةرغازدراراس يل ذر ااورازلابج صا

 ةعاوتا اوم ثول ارد ل را يسوم تيتا طلو رد ب 00

 ميلادك 1 رع كرما | حريصلا نام هنو دو رص اهي ذم جر كو ةرقلا»

 شم 0 يمرس الا رع هع نوسنرلاو طسرولا لوغو رت ضرك كولا عكر

 اي اك زوزو نس بدا تيع سوارا ابطل كوتا 6

 2 اورسو سب رو ارا تيما

 عكا كن عكر راركول ا يزساو 0 أ رس 20 رعهشم

 0 ا دراي "ورارا هن أ 2 !رلاض مطتلا بلر ار زو
 لاذار يسد رعي سلا ار ليسا دل لاروع نار وحول او يسم مارا معي يطعن سو واذا ور

 مادا اهلا ن اذار و /وزو ارل غل هنا ع غوت الما زارا ت للا
 للا يى عير سوعلا ين كرك روما م نور نر | اعرب ا لي. يراك ١

 كير عز رمسا بح دحر ن كلغ ءاران اعراض اعد نيل
 يلفت مرورا اظا ءاع نعل يردار ٌوتعلا مك روحا نسكولاد
 ”ةعرو ك عال ل, طيار ذا اذا نرس يل

2 



 مس دال تايمز كور ىرررمرا الكا

 هاما زو واما إنو ردا نكرر لك دير اك
 و ارا [زرر سعوا انس[ يردد اممس ا

 ياو هلركيم اراك( ىذ ىلا هريس تيكا ريس جرح
 00 ير مها” ضاو والا 7

 1 وأ ا هر
 _راكاط هن لور ذك اه اعام ىايمقف اسد 3 ووفر كرب واس روز رس و

 رول تدع رمزا كدر 6( 20
 كومان و نم قنابل سل يردوا ا روع ورز !/نولات

 0 ييسر حر تاسو رد نبع نسا ميت عل كاوا هس
 اص فيسك اورد رودرتو دورا ربك دك وام بكير نجي فيراىلاو لس رملا

 تلولاووفا سم رتل بجرب كابيروعل كامن تر هلو 2

 نري عفلار 7 ركض ارا واعلاو اوررعكساب ب تيشلوع

 لو علرفول عر ارا زر زرسملا ب عال رويل ذا لإ سو 2 95
 وأراوفو اهكرن مس رطوفماو باوك ل و 0

 اان اكذر 2/010 5و1 و راوالا ارا
 ارم نب كين كر قل ادرونرونإ أ رص را 03 ,إ

 را لال هترارعفل يعل نب از لعرب زعةررعم تضلوا 118
 ميعورغو اء رولا 2000
 ات اكمل با ووكيل را اتوب 7

 سس دارك لفلان 7 0 / لوا م

 1 2 والا ملظوم هيك ار ريا ل ءاا]وب دن وارصع 2000 أ 0
 زج 22 ذل فن دز ورولا مراعاه تر شل »و ناز وكرار
 0 "رق رولا نسر لسعنار أر وا سس

 دفا( أ (مركيطق نر هس نين انرصلاد من من 7

 قطار لانس يلا سو رك ركام
 تولع وياك قرط دو سمشأو ًاواررصأر ا ا

 دمار كيش طلعو نتاوي ورواد

 رسل سني يدلل ازد نوملا نو 51

 لااا مكارم يقر ضنا رظر ركوب دم نيا ارعال مسبو ,

 2 تئورح ل 00 ا



 0 هد ان رينو عرج د روانلا 1 هرعت رميا ع رفع عوز 2

 رففاراو ةيادمعلاه وبر كلا ىسكارسولا سارا وونسلا نتمنا تع نع
 1 ب زد مدعبكس كروم هلفوع دا لودر تلاد ىف
 واي آم مع نايل دلل هند وادع تع تلو أ 1لل هرجب عير اان
 دو كاع 7/2 تاس اسرار ل دارو ملا ئلملاره)
 -! انيركللات هوس زنولاغارات يقطر وردم كحال ى

 الواو هللا اذب عا إي طراوهاصرز تيزروعلاد اعل كو ال تلق
 هزت ا درو عاصر انك لانا اردسلا ارتوتل ا عر اي مل
 7 ب نورا  طاوفد ةدرشم اع لا تاون كلف هوز / تكسب تادرالاك

 ا م مج مالا هسرعو رو زر طورت ييلارتسلا

 ديدي زل نهم نمش لعديد آر لاتيحرا
 0 0 7 ف [سضرلار نصى عم ويري نالوا وكيت

 م لرم نان هللا 0 اكول نار, يملا دعما يج تمرر

 لانرع رهام اان لرارك 2000 ع
 0 درر يود فيإلا دن واسر انرما نع ملاكا دعور قرط
 يوما زك دارا ريا 1/1 عطا داك لوس زلات ا

 1 راهي عاد

 ماك أس راع 06106 قانوولاب ىلا يوسئدل ادا محا

 ا 6 ا هانا هر فعلا ل ءدرتو ار

 0 دعام# اهلاوبأ ع 7 22 راعما
 اعز اهخوغوباووز 7 اف كا كوااع 0 '

 وا تارة اك 0 يع !نريكن رص ا فلاباورر راب
 2 زر كلا ا زووم اراك اد هروعلف روب اذنا و وك 4س 0

 2 هالو الخادأر جب ىأدزس (قلارلار هم -ارلاو اصلا اعرابؤ اهأر ,وولارت

 لازلسف دو سس 0 بيرم نرسل انوع دشن عا ازرع رماا ورع سالو

 ه لكلب ولا ةاكرلا دالار|اعؤاراعرزوتوتسملا احدن عرار مع
 روي وز ار نزيف وس 7

 تيرا "برا الب ليزر ير لاربع ليرد وهام نرسم اركب ارم
 0 و رز ماقيل رز كسلا ما
 دورا وتساب توسل طن قمرا نايل كو نحت فنا

 ليو طا انو 1 هذ د 500 اسفلت 22 22/1
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 ا لورد هلوعلا رف تلان ف( طيور م توا عرو يرون ارد
 بس رتل لاقررئارعع تاع هلااارر لرسم زوالاو إب مغير أو نأ
 رب لس نيريتو مراد ا لرصانركرياد نسي هلت سبت ارد
 وز ركود اوصاف روع لووك وعنها هس اكرم مظلي درر ع لرب لرولا عبير قدلااع ادور طعس لادم نادر كريز رعد تاب ارم
 هيي دون تارا رمال كب ن نيرمارر كلان هيرتلدرتازوتباناررا
 5 (اب كسير تاو شدد ور ةلرلا_ولارأوو ترص د2 أو مرورى

 4 را كا لات اإوا وو اهب ارطرؤسكاو اه ارث الارث ايرلا 0
 م 0 تل ادعي بارو ارنا مارح
 باستا ني نايل يعل ومع عنلابسع كيرهلا مياروزمرلا جلع كان نمل
 لنوع اعلا و قوز يزعم تلا او مهلا لس تجر ع طلعت لاك
 0 0 4 راو نردادل لرواد دريس كيوان حور دع دا ويعيد
 1 مراعريوارع لا ز كو اهسيرعمر انو دوركم قوروباررسع

 لا عازار ذر الز اكسس راما سد اعز هلو كورا
 اس/اننورا روع كل تواورر ( عانس يرون علال فودن ل هوز رع اربع

 1 ا
 الاطر قو عرااماي ليد ايماعو ير علل فس ؤلا تالا رس عسل
 لترا زعركو سسيررط عصاير ناالا امر زسو طبل شن م 0
 كارلا ثلا زب نزرلا ةرتارقو اكس ليلا هلا سدر انام "ابرز 5

 ربا ومرت تاو سويا لارا رووا نختالا ب | نووهالو (تلركىنعا

 وارسال يل رجورلا لا سيل رونسلاو :ةي تلا اراد زل اوأدد رع رو
 هياعز اروبا نزلة كشر ريا را نع اصب عودنا
 كالو ردا كيازرصا تركر ا عركدلا كيور حبري يب بيلا يل ريوتسلارخررا

 يول زيدم# كأ ٌعونو اكدر س( وول ارنا راو رارلا جب ع احلام 0

 ةكردور عرلا رار لة كلاز إف نركرمسلاعرلا د يكسو كيلا نيل
 تكلا يديرارام نى دزيصاوع يديد فيلا رساقلا ول ير دن كارز
 و ”اربادجر انآ ىر سلا ثيل قريع بج عررالوا كنسي ملا مار

 مم متصلا |( 00 0
 000 زرلان اكن كيسويرلا وردد بات مبسوكر
 يدع ضوكربلا لاير ملا يرجو علو موتا نالواو دكا

 لد تهكر تل 9 هيي كاو ن تي ضربا كلم



 لمن اها سول ل/ لعد ناك كسل لذ لا راش سم ياو نيام كي اعزب

 كلو عم زان نزع كرست هاب سيريتو كلب رايلي وا
 نام متر رش اسااعريشر هول مرد اك 4

 راغب 5 يلام يعلادو ران يزل ره ديار ارايلر

 مة 0 راو لاشك تسب 7 0 "وو اجمل و
 أو

 زي م تارك ويا كتم و 0 00 ركل ول كرز

 0 اركو نر نيستا نإذو متم م +9 هس
 217 يار 00 الأرب دعوا ن نوط كارما دكيور

 0 هز انوص تاخر

 نواز بتل” اع كل صاززرس وشل و لارج لكتب رع تآمر

 ل ٌشسرمو 1 2007
 قالمة تدشن اريأعسرلا ا كيا وتل

 هل او لوول عرب رع دكر لزيز ههيزؤاررؤلا سيال 2و

 ما : 2 رغ صل ردنا وعاد حج كاسر لا هزر سن هاش هو | مخ ديس
 لزكوراو "بلركد ادعت بكل رعد ندجلول 1و قيرنز حا ن عراك يحال كا

 انالاك نهي زع اه هودارسو 0 انعم
 ا يامن ةرارعو 0 از وعر تورد هرلاروك سزلا لدا

 7 رس زرع رس ا» نارا ترس رم اول 0
 درج ف نس دب نر ضس فلو كير كرر 0 و اهلا رسم 1 2

 رب ص هس

0 

 0 ا اير كلر ىلا مل يكرر ركل يدبسع

 2 ازيك راو همر ولي لو رطعرب تكل عل يوروعمألا ب لوما زو
 0 ا مع ّى ا ءارااع كددرعب كور فعرتل
 0000 را مرور تلح - هان رص لكم
 2 11 دارس زرع أمت قرب, يأ رود و
 1 لااع تنوي تام نب انسلا» بناها اسما

 2 قولا 10 رمفمإملالا نازيتآرإ
 ا ا درك عل ا كا ارس تعكر

 7 / ل انو ليا أ ررلايرع هك الأ غزوا و نكح اظرعسلا ها عفومارإ

 ثار اقول ارفزارعشررعل مئزم ررملورال دابا زلال أ را علارلأرب ير لم طوإعل

 2 شر لرد عاد طع, سر يا امال بز

 ك2 كتان 2و نادل طورت تب

 قرايرلا ءايلادعالا

1 

1 
2 

 زمني 7

/3 
 رحب 1

6 

3 / 
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 2040 اره بح كاك ه تاكو تب يدا زشازير رتب ع

 داك علال و لتي دا قطا ارعص دسار تر لياوروب اسر ولا تْر

 و ا عسا عال صو ل سمح( ذفيلاضعلان رف رزوساد را
 لوطا سا دوت اك ا ار
 سدا اهو بح اص . «ورااصع نرْيصولا لاس يرو ١

 0 !وررعلا كرر اركز اع
 | 1مرات ساكورصن هناء تشر زم 0 رولا
 اع لك و داو بكا( ةرفشو رولا 2 عمرو تاو

 1 0 هيراررطلإ مت رمت يدل اسك نع
 | داع 00 مي 0 قاس ساعت

 ولما وباع ىس ليلو ا هدرا هكتارا اعننام *
 لمرة زروال هان
 ْ 0 رار د تسير قارس نوع

 ْ طلال ىف تلا ردط اع وصرت عا م إذ تركن ىلا كإ ارم عا
 | ل اليكم رح دل اكله زلعزبا سارع نلارع/افلا( | قدرك ريع

 اانا نمير تحرير« لة غاز اكاد ن لنوع
 تلال يزن وبزهرلأو دو تلاع دك يوك ا 2 / مع كل 14

 / را نمل كرم زال اورضب صا حرر ن هرعتل عجل هرب اعتمر ا
 0 ل 0 اهمال سار ىطئورلا رمسوتع 5

 11 بلع ارو اكاد ابر عأر نايفسو اها اوم هند

 لك رول رد نودس ©
 00 000 رم ! لزو) نإ 0 ّى أهرلا ًِغ اهلأو 5

 /اعيرر ةزقورررس# نر وتل نع لون ندع 11 39 انو غراس اهمصالا
 ارضلا بس ولولا رفا فو ممانمالا فيو 4 طاصالل لاي را رك ©

 لكي تسلا اقم ارو ترن ير يعسولا درك 2 0 قسد ورسم

 0 ل ار 0 روما بكي يدر يخوو وعهد تس روب ا را رار
 ظ / ركود ريوس /ركر 20 تشات وزر صلارعم
 2 21100 ا 0
 1 لن نسل الرت 1 لاو لوك ارعلف ع قولا ارم
 كلن كي هم 2 مي

 | دلل لسا نيس علا لاو وري نلت ارتسا فال الأ تم 6 لا

0 

 ا



 ا
 ظ
| 

ْ 

 ا
 / أ

 ده

 و

 رو

 رع سول تر ورلادصإ حسو رلمملا ىلا جزيلا ماراح . عصالارو أل
 اا اكوا سرعت ضرع قاع دعو 7

 اح رعتواس مرتع نا ار غلا نيب 0مل اا ناحاو ورم سدرو صول

 نماراوإ انلالا ير نيم ولا ركع اع 0

 مر كوواررلاولاو وك ع نس اصر تاهطفاكاسادعزلا [ىل دعى
 7 21 لاب تويوتا تاع ر اهلاحان سعي سعوا

 م كي اا دادعم عت ارق ىنفطلاو ير 11 لربك يس امشي ا عج

 1 عر تسوق لليعار كوبل ها تع 1 نازع ظ
 لجان ركع عمر مسك ام عللعل سس ا دل ين سار سو

 اصلايعموا ل يريعسن هكولا حر رو ( تضخ زك / وم لى عزاو

 هن كلر سير حر ساروا 1 74 نعود غلاف لجر ريح ربا و وصلا

 04 لانا 1 0 م ريل سإ هيل اتءاس جنز

 يكمل انزع 4 اهمداند تن اف نع اعرض درالات تلا يل

 ما هيك تم رورو سورس ن هيض تعاد ظ راك نر أ
 3 ماو رالاس ويسر ديت وا يضل لرسم

 تيكا يعط ل نس اعلان ب اعىوضياو كت
 كر دج ا ايبب راض وهلا ءايماد عاراولزلاو لنك راو ح نيم ظ

 ني نتولعا او بسلا ارازا الوعل بمال الط مدع

 دينار ات 0 0 23 اصرار

 2 "ات ييأس ذم / يتلا را عرمتار ناعم عا تل تل
 "لرعسل وع را الو ب 7 / اص سبح ذى رمعس ترش (عظ ور

 د عوماولا نوكسورارر شن أ ايورلا_مركونشالا "هرئارأرار نورعو صاد
 وا ل لس وراك سدا لا

 امو دراكنرم نوع اندعارإا ينسوا يس ميل ا داماس ع ْ

 هلاك
 1 تلوم نار وعلا اهلل( سدا هلاض نال رمال وسد ل تطال

 1 از وذل اوزيسكا صلاد و ار تل و راالاد تلمورا

 0 ا م ع ىصسم ا 9 .قلاو ساتلااعر ظ

 مسار( قتل اداب ظ
 اص 0 بايسلار لاح نرجو ورع ا اورو اسم درو ل ظ

 ّ 0-0 1 00 . كرابر رقهنلعو سك اناس كرز كارين نيب
 سامر فيك رب /برعأو لا عريولاو جركل 20 نيرو او

 و24 ىلا كر و ' تلا رح 7 برطلا#

 ص ىن يك

 لول
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 رآلضتا راما اوررل تار ارهوا هنس بيعي وشال زوما رج
 ” م4 1رور تاو ظنوتلا رولا هود ررطإر سل بن تلرغلا هرمنا نمش زو
 نيكو درا نوم اوى ذ وسلة صض كب رسولا لش وسو
 ريك الورقي الو ذعزصويضرر الار وسو اأو ريركم ىرلرلا رج ريك را ز تيزرركو

 يرو كارما لالا ارارفض (يك شو ربل رياقرلاراسوئارس عن ص ارتادم ه
 مرا فطم ا زن نكي وا نيم ذوررمم هدور الا ناكر ارلك طا شملان واولا
 رلى يسحيىرررارا ىذدر اوك سيررارص اواو ىلاىد داررالا اعوبا 7/2 اد فوناز سرد جرمان يود ينال لم تنامس أ نيرا *

 يرسا مكر كيور ترارسد تمار ين نحو درو يرجو ورا ور نررولاعد
 هسا يكل عد ىو اعمل مرا رع د عر درع نرجو زرارازبح
 ماس الجن ل اك رس اناا قير اع عير «فاشدر نكن رحلات

 (ريسلا رب فوووفرر تاء ا زد واو لازلاو واولار صل كف دورا 0

 فوري ادور شلارصر و ازريوا بوت /رارعبإ معمل سا ربو عدز هد
 رووح عا بسورمالا هل نار عري رار نرفزالمعل ريم طيودور م 1

 كاسر ورلاسا سا عرج زلريدلا راضعلا رار دونا لاروك احح
 هنزل از زا زمنا ريا واولا ههسرازازوكسورار عم ااا : 5 0 0 .(٠

 اعوآرنما اومرزو عر عددا : دار الع ايفر املا زدثم كءوزومد

 0كم جر لا ضؤ وعرب اعزورلا سار هدأ حالا ب هدر اعتحا[تس تئبز
 واو جدلا عملا روم و اراو مد عروب يجنب كاورساول او ةررعم
 كوك ارامل زب باق عل واولاد ارا[ فق نع را
 هالو 717 فدو هيرب أو ركور هلم اىف

 كره رل وراد تسلل ملم قورلا شلال تلا هور
 007 اورق اعبر نم ارينا اىساراق ور لس ار ثخ
 مطرد ابر غير راع د رلسلاركرص رو | عرور متر حسو
 صرب مدارس ولاول 7 اورامك ارت لفو ور 2

 كل اراابركيفا -هللروتلاو را ررتخ ادا حيرلط لاريسا نلبا نع ل
 يتورع سو يمن يططتل سور ناك ف غسان وجب ١ الط رم سا
 نلول] ون ورم لاب قنهه دلانىفيس الإ سان 6م هبا عتود كت لام ايف درع
 لغو ارترلا تنل يروا امرا فولد نيس شمل نسا( تغفو بوت ل اس درب

 رمد ردروعبنا دس يد وصب انس مق نرتيغ لولا يذان ساكن
 ' ماع ايل هيدا عد رضا لاروت فيت ع سوير جري هرلادسا محرج د ىو تسلا
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 يي يي

 يسن قون يم درا »بعشر ذا شس 0 ,/نرمصأ

 اققرزملا يوري ننآارض ن اعرب الضم هاا ن كيور نكسر حبنا و نوم
 رثارخىورظعلولاراركأرح ) نري رم طرش ار خلا نع, كيرصو لغو ررذك

 هاك سليل ولا كيك وير مد عهسم بر طك
 طب سيم ءارا نمي واول كيل الا رعلا لانا دال نركسورال
 رب اطوبا نري 0 امو يح يم حوار زر ادللأون نارس حا وسر

 هضيرللا ع ْ زوصلا يرو 1 "بدع نمكعل ل

 "نب سان بال ا (رط وان

 ”ةركابا ءارمو يرث ىلع ندع نص ارك و يزعل يرن انوع مرا
 قزلأ زاك كبك ع و رسمت هلااخ نفسا جادو ير نال 7 نراومسأ

 مس ريد ولكن ةوتو ب ىتل وينكو ال ارعاو أر 0

 هله دل اذا قرمادلا نرد رس ىو ذولا
 تئز در امل / امثل ضاعت امال عتاب و راو وسلا تاؤاون
 دم اوستن طار (راررقو تن نراك ون ار يولا نما يلو

 هنا ار ونر ا معز يولا دو ترانا ام عضال ةيئروراوتصر

 رم رو نرعلو لأى 9ع عم رسل مل ال اك أك كرار ويلا ونحو يملا وو

 زرزلارلق رك ل 20 ايعساوريؤلا
 رق يراسل ا 0 لارعوا لييح | نب

 0 .نركرخو اها طددلا ىلا شت مرج ا ذع لل .كلرورايينورل نك ان

 قولا لا نفد دعاس أ زيتون واما ذمفلإولاو

 لاا فوكو ادا فدو ارلافن وول لمي ارمطساب
 رزفكرورزإ ما ل رو اعنا ذ ول

 نر مكب اع ناجل ينه نا ا لل تسرد رن اوشيورم و
 مس مرا حض لا د ء"رضورعدو لع وزو نقر رو وفور تر

 دارا ذرب هلا رن ناكر اصر مرات ة ءاضاول تالا
 010 ابد ةقررع ار كاترر كل ل تفلأ ةيفار ارز ومادام نر

 0 ءثانبو 07 هلأ وضرر اعربتلر امر بطر ولا تدبف
 0/17 ركع رانج ساو ادا هند لويد يل 5

 0 ساو تلالار م ارزاعرارقلا مم وتلا سا روينا
 اعد "نر راملا سو اصمر 6 ورسام ا.نفاكأ رانا دعا
 ربا ليرات هس اكلي ىكررزرقرسلا ف ىلا يركز يع انت درر نلا
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 ]راه دم وص خرا رعرزنا معي ذولا حرس اكد د. اهتو قرور ءلاراك يرحل يأ 0
 ْ كارم هاو داد ولك ردلا مددخ ا اهترصاو وسلا تركو عز رلعس سيلا
 در ! ىسولار أوو نسوا اريررعلا ولان راسا رع زدزكد لوف رونأو
 تال اكول قولا عيصرلاطاكأ ةراادم تعارف كلرع لري لوم
 لو رمد باسم دس مرعب عد عن ور رك درا لاهل رول ولو تركأ

 0 اس يؤ حاب صقر 10و يقر اف عا اك اوك 3 مكر ثري دا علو و ارا لارور قبر بل /ورل أل قداركوا
 ركام يلام تول الادوار اولا دا كريز رلااسرو ندع رع م
 سوته ها كام ةركإر ىررلا دنع ردوا هرب 00
 نيكاعولا نيش فزراب اع اعراب ور تاق لررشالامذ 1 -
 ظ ايري ملزوادد از 1 ”وزرلا ذل لدي تن ري طلاب اندلاع رب
 وول كلم اجب اخر او طاويدل ردا
 كك رود دعس تلون سك انرعل قلاولاب رغب 0 200
 الأ يرجح تيللا مورا سارعز ا نول ا ناعما 0 يا
 . ؤرارزال مس 6 راو يولاب زوالا جرين اس الع اد ادي ا سر دع
 انس سارا رف طر طلاب يطور صر م كورك قفدإ : مر
 1 اها. مس هود هكر دولا للا نر اعا ورم 2
 مدلل ونت 7 00 1 روسأ ويح اد لك زل :تارشملا و اسح
 لأ 7 اًمادحإر ل لاو ولرروثأدو اسدرلا 0/8 رار ونومعالدا همر
 3 ادور عربا ن * هر ذكروا فو فام ريس ووصل تو رع انا
 34 و .دلاولا وجل دو تلو مرزكارع ارا تعلا» ركل م 1 ررصسل اورو سلو
 اوس داع .دلذ طبل رد الجول ارسا/ 0 71 27 'ن قرون لك

 1 ريل مآوثؤطللا كم 0 "وادعو انج نر دك خل 7
 اعرشلف الافلام 0 تع كولا ؛ | | تيوس 0

 هيلا تنايو نوكأ وو 0 مكاو ةطرصلا ل يلرايوس ]لامر عر دهرا
 ليال اكرعا رم 0 م انزرلأ رواد قولا اع

 ب / ارا ذ دورإ 7 نوفل 0 ىرلا دو ن سيل نذل صادر مي 07 (وقرأ|
 رق اللا / مكرر رقد كف سم مرسم ا ادعوا رممراعسلا ل تور مر
 00 ه ةولاو ره دقر_ههرلاو نط اثر سر 7 عب وول
 يالا رع او ميس رتل ا مالا محرق“ رو طمو ا 707

 درر ارو هلو تاو سعود راع رطلسو متو نراك ذك رشم زو ورك



 ا

 دل عش فلا[ صليت ظ
 ار اك تور دنوارذال عز لوول خاخما فات 0

 ١ ايفل تتعمق يحلون بتكلم تصتكو
 اماكرتتسمنا عاقولارمتم زرع شسألا نا عباد اسر الانا ببحا
 2 0 هاذا ن كلان تو تل د نال ل د تمم

 ل 2 تدر لا وصار هوو سلال يصأ 0

ل عادلا موكب ناولا لسلام 0 ديلاك
 ملأ زخ 

4 
 ل رس تحارصا تاهل يسر

 فور ضل ووصل نواروا تسساوإ وكن يور و وطلال ريسبط
 . هرب علوم رساور فرحك نر ياست لادرا ام تلدا#كا لوري ارشلأ ءو 2

 نمىكدكرر , كدت رو هدلاعإا كاومس "در نهضت سل للرسام ْ

| 

 رد اللا يقلد راو يتلا منار وبلا لاير كد مما
 كبر ادد رز كلوت و 41 /(مادل لسا عرور لو نالوا ورلا درب نزلت
 ليون ننء د كا ىررع سلام تلو اعاصرن 0

 راقي لا وتودس هللا درب نكرم كيلا وع نباد /ولكا دااوسب اخرف اول 97 0
 تيار درو عرب نادك يفض اي 0 0

 قار خم تنارقتد كرولا 00 0 ىلا مكر ور رذول

 © لا ايفاراورع للا نو ةرحوم ا ءونان وكسور ارلاوتم 21

 انهو اورج دو تورم ارنا تالا عع تسد 0 0 ظ
 واش الا ناوندُ را ني
 |رمونوررصورع نول ه كل كاك غلا جمد د اصر كس دمد حر لير
 00 0 ساعد ءداببنالالل ظ

 حيورلا“ نإ كارع, رسل( 00 ن الام ظوض ع
 ا وزار /_نملا هر /ا طار فر تحول ار سا تدر الغل
 ا شرع علان 4007 زر كلاس لت :قرما رع اولاوسو
 حلاو عسل اصور اعزربح ام جرو ردع هير زر كرس سابع
 ” لررالا» يدر فرماذزا تركو دولتك رف ميهرسو مسدس
 ليكنس سدر يجرب لا زيي مماعلا ولا تلم ىأ 0
 متوقف لا انصقرل و ءصرلا راب امرك دروسا عع

 زر سا م هير ررعو لي عوررح ادراك 52 ادر دوما
 راع وتو .و مطل يللا / و يا نر وعلا زر قفادفلاوك ألا

 وأخ لادر طولا وحرم كو ىراع از يل ور ا نك رجم رثالا

 : ا سلا 72 4 /

 رم

 و <
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 ”لقرعرزم ارث ' نيرون ريم نمي اوطسس ل نياك نكمل
 تو زعيودص رك لع عى ور يعطو 2 1 ادكل سكريت سارع اور
 لارا خالك لح بيسوع | سعاد ءستو/س د
 نوكارروميوددا دا نرولارك ل عرى لارصعت طع ا نكترصرم ب
 ميم ايو صل وع ايزو اتحأن ان سوك اويل ب سيمو ا يور بعصر

 رايس 1 الا 0 صورك ززمو قيلؤلاسيسا ردا 0
 ياورد رنا لكل روكسسم ولاومجو وارلامزلو

 ا 5 اا ب تكا تالا تلال ماعز روك"
 لاذ رج درسا يوم سكر ورر دامت ' تلوراورع دروع رع ا وار
 10 اراك 0 مورد كيرص | تعم وع يس لاوب |
 بع سرعان فلاإجاولادعتشلاو رورعسو مرا عز ماا ليزخ
 لا «يلارناليلرزا التورم تلاوز كلم قاولا هز ©ا 1 تو عجو
 ريكأل سرل اوم ءاون اسر يزارل 100 اروعسدس] طروفلان لاش
 د يسلم ونا شا عر اكان : دار[ اروع لكيلا سار
 قطار اطعرورلادائاورطمل "انك ارد راع تارا وزر ىساوقاقيرمارلا
 لاتزورا/ تكل عزايم سارت لاك قرا درع و وص بص
 ظ طكيبااورترععع اخ كاس داك فكن الا بيير سلو ل ' تمص
 ظ دفين وعاد 2 ركام تيد عورتا هعامد فت للا عت وياعما
 ملو ارسل ا عماخ تيكا اوراكل فتكزرقل سم جرار قضصلا كبل بم اطور تدع فنا
 ” 0 يال كل هرقل تدعم رك رولي ننج رنو
 0 عازوو اوان سحور اراه يسارا ا معا 00-2 رع ىلادلل اهو تن كو
 مقدك الرمال نرلوجسم ريمي ع صعصل و عدس كاك ياومد

 (كندل عدي داع دنس ان نازلع زعم كارز رضم نيد لع
 راب 2 عوام براعم 22000
 1 57 ا ا 0 0
 0 / مار تاي انئاكم شعم

 0 5 ل 2ك
 ا محل ]اوك ى اطعام 4 مات
 ددك) نمو نحو رد طكيصصت فلا ريو رعتسذادو ليلا تنخر"



 اوال[ ا"
 9 ولاموايلا مار عسنم تيينخن سببت قلرا(ع

 0 فرحا يبو نار [/- 0 ل

 كولو انرلابلو ريع! ل 1 24 لنك 0 ولاول! 1 ,/ لابو مع(” انيس موو ن صا

 طوطسزولاز عاب اهرارعل هيو ا عَن زو ندلدلا نص اه اعردض ورم ل
 بلاها «ايزو را رعد دل ارض( 00 و

 ناس طر كاطع هر راوعا ان ركل تكن ام هززعو
 امد ل عنط) (يعمو ناصح او دع تيار مولا !و ءازعإ رك شرع /رولا

 ل طا رج ا ب م

 0 كباب 9 ” عاديعصفتلا سفر هل (ت الاعين ردمت

 كاان اس طالما :نرع روس تاب هو تناك 0 تشو نزار :مكدودواورارل نس عج ّرلا .فاولاورءارلا
 َ "تلاد ناد عكر ملا هلا نحاررلا_]نلاهرزاش ار قليل وع ير ع
 الر ةئادس او ل رأا كر فلرإل اع اومشووارل ماد ارتكاب ادلاع 1
 زوره طن هولا اقئادراب اهلا نوط وطير اورثأن ورم

 اا 0 0

 منوعات ضجر اوم وك 0 دارو عر ضنا
 وانا لسا ومار ار اذ | م رهعردا اصسنر أو امإاو شايع نع
 ءاوج لاعاد ل رز علا وعيلر كسر رع دارا الام توب حر كبور ل

 نكسارا نرعٍفرردلاتلاسرراادل نراها اا تعسر
 0 لع /ْوك نأ ذولا ملت ترا نرأومرتلاا "قمر عزوللا
 رول يي سارعو يشمل ازا كنود اك رساراد كوع
 زو اد عىورو نييوللا د رمدهبل رع ع ىو بيعالا لرومو
 ه .اهلارلا تي قدواولا م متشرالا تارا ير نعام رسامكي
 ”ونارتسلاو زب نوف لأ نسلارإ رارهل سمع ارم ددارقر كسلا هرب
 فمر تنهب ءالضعلا (رالارج] نود شبام يراررلاب اال رحت

 3 0 0 .٠
 هلل لا ير م اس توسل ١ 0 واسمعل رب بص ريإ سبت انج تيلرق |[ علو ىو نس

 !#ئرار جا دب لش ارو 1 نر الار ر 6
 1110111 الددو حرت تول سيشل دوار

 راب مو ار ريس رجم



 رواد 2 لل ورح وو لو راسو اهنرئعو وسوم, برب وتوم قْلا

 هك صار اوت ديم يطا ديلا نيس حادا
 فرساي دانيل ابيت فيدو ناسك
 .كرالعيور رصرلا كرا ليز حد عر يدفع كيرالا ن هيسيصارتد
 دياركم رولا نس نريحا نيرطإ ىو تيرم دئاعلا يي نص نرخ

 دوبل دهب تدعو مز كاكا ع لاري ا ززدا عيا
 رووا هومر هفر نع بشار دينارا ماعدا لعلك هلل وما ركنا اد
 ريا سر لب اسمرار وكيازرما ناكر سررصس طا رئادا لعرطعيزر#
 صواب انفادززلس هيرطوس زو وناهو نيس علو كيك د اك
 أو لادا نيرا هيريجرر زارع / حد دكدتاوارين رج جدر وعادت
 بروم ورد ذو رمل ندور كولا رو كو جلا سل مدس نوما
 عر دلل سرعت دلل ولعل واق ن هو سلا
 تاون تدكاو دف الأ داو ثرصيل| درر ترك د الاسر هلا!

 نيل ,رعار و صالامح نك كروز قلب نع ارا ناكو
 تكلا دج سلو سووا يعل مز اةياقزبولا ءاورديبل روي بلعلا
 ايراد مساك عازم فويل راوي د ذيرلا ع
 اول رتعورح ارسل دا رجس ا فان أياما ريا عسر دعس
 ةرعبب يارزمووالاطزتن لبان كيليعسااو تيك عيا

0 
 0 هر غو معلا سلع درر يع تبل ليسوع

 للملا ورب مك دع ارط وسم ا ياذا نوب رم اه ور ار أو 2 ا

 دلال 0
 ودل ادا رطس عويس لاو هرم دلو تلا وعم لارا ف ع
 ولا هيتس تدور (راه (رقما رش اهراقن ا ىف !لرصملا تيخرلا عجرورزولا ب
 اج تيكا هفطلر هه نيئاورو تجولت اصرلا (.اددوكا ندا صررسا و ليعلات ع ع
 افاعي مكر ضتلاولا اقرب عر بيلا ناد ليكى اذ رمتم عمسد هرط وعم نبا
 ترث عم كرما تعور ا ل فنصو طل عسر ىا ا دس عمود قست
 بئر. طع قلد هن /اقاو يوم ا ث سر ادعو بسن ل اصادص 0 كف دان د منلا
 (/مدعاجمد هاء سلا ثنا عؤلاةدغن لات ركا ىديد ون كلا

 معمر
0 

 اعلا دهيسأ ن اكو يو أم حو تلك هلو نيس سو رعت رشات و ىسللم
 - ١ 8 و هلا ومين زشلا عزت سارعوا سار ياععي يحيل ىررو و سس نييك



 رس 50
 ُ  5ه6, 3 2 ٠ 4 3 20

 سان ازا نا صلاوركيورع ١ انك مل دروقم كر قلا رفع كوب نو

 طكررجوا ىو ولا وو مس مس عرس عر وعلا ىر عري رلدرل اهم كور نرجس
 .لولاس وس ليداعلا ون اساركت دكا من يف اصلار دا هيلكىر بلا دك 0 1 ١ 9 رار ا

 و ع كى ثوم نفسو دو رس ركلرباب ا عسا قاولاورجوللا اسك |

 00 2 ركل( ك ريتا يوناو موك لرش ول ورإرو ىلر دلو كولا
.6 2 0 0 1 

 ككل ب عيا اعر سن درك اعرولاو هلعو بودل عسا دعرور دس عن للا
 ادرس عسو مس ا .حاصرر اهل راس سارع اوس ىف كك 0 ىلا

 را هل ا 5 ٍْ
 بز اهولاو اسس وولا نعت ررح هير بش أوك يرو نرضد ركركسلا زا
 00 'نسجدع ميكو ماما معصم الا امو تاور نيس / ركو

 هيلا حسبان نزرتنييجوح دل تلف« عر ينديعلا هنراردعك
 جس هربوا عيلان حلا, واوا رس 27

 0 ليلو رلاور ارباع ىفصولا نينسمحادل نار لو زعير صو تلوح لا

 ىو دروسعلب رٌووولا ليزر دلا شت ضمتورورال كلامو كب بولا
 1 نار( الدلم رارا اوكا درا اثسو نما

 مناكير اهلواوك يسكن طيظ ار هرهرلار تسي ملا ةزتل و لوكس
 ليال يواصل علا وعام نكبل كد هسا راين وراه صلادر هعلا يح
 الاد وجان سيعش ردا سطس او اص !ىيلار ولا ى بربس دعرلاو 4,
 /ويضفا رك رلاع نر رلاخوا د متلي ا دل ّولاوولل باع كرد رسريعنو
 طر نور نودع اضف فاضل ورضع رح يللا يدي[ رمأالا
 لابو وسم لبسب نرل را جر ارداو رس هاك سف نع لسكس تناول
 كرازباو لاري لادلاولا خرور نادت اد عاري غن ايل اساس
 رع /ورذركاإ] تر اكرر 1 نبا ومراد دص/ والا كيل كري

 تيار وابرلا بعاد دعس راك نر ربو سس ايس سا يايات
 رينا يشاا رار وكيد ادوعسو ادرولا ص فس يروع يدر دعو دشن
 ثريا جو هلل ارر ابل نادرو ى داري ينو سر عد
 لورد كرم يك ررز 019 ::ن طر نغسل ارا هولك

 مبادل يرو يهتم زرع اروع سلول

 رمق: «ه 0 ”7 ٠ رق رولا رو وتاسا يلوسمل ا 0 اوث ونا وا

00 
 علو حر لروحك ريح وول اسما سدس / وم كلل يزرع رولا للا وس اس عجول 0 نك رعت قلارتام ماتيسر عاج سن كرا يكرر علا للوقت دك شيلا

 م
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 راك ماء رب تلالارعرارا از رم الاوت وماحد ا

 يطارد سبل زيرلارلا تل( سمح ير نير يس ٍربسع يسلط ير
 ينال درعا رسوم درا افلا طلاب يمان نات م« عر تورت رع دو رعإا نلوم ذ 0 قر يانبع!
 يزاد راع بسر ما كورن عيرمد جرير طر ردن يللا

 مسيطراراضبو يلا, الا للاى سار دوك ا ضير اش سيرحل 5
 مم ربان اكن الاصرار ريمكس ارير ميد نانالا ساب نون عواد
 /الورعو نارا كورد فكان ور درطساودس ار ادرك نبا و اور

 قوص فلو جو زمور فلعل "تسير ميرعس ناسا اراصو.ا ركع
 ناك : اهكاووار نر عرددرح نو هانا يدر باس رار ايم
 رار يمدد 1 ”رنسرتر الد تن مل هر رءاع /رزهلا وعلا نارا شفا مور اع وانعم دوما مار كمركز ماا يمر عد علسل دل مرير نقول عرر فم اهط سوك يار ر.ع نيك لولو
 ضني اب سانسم يليدال مرام ظ ران رجلا و رس وكس فلا
 ربا ول لا رو دسسم طا نر ملمع يلا رو ررغومكرشل سر عزع

 لوتونادا تيربد سميتك كور رطلا ثلا تا تقال اشيل نكن م ادلا
 لاداء ردنا ا كلما ما
 لالا وبر ددلم تب كف ن ضل مار هس نس أ « دعست اع اصرريمل ا نزتصتم
 عار طالت درت كرس (ر حوك عسعرهدلارث خي ىادلا تن ؟د وك وس
 | الظهر ور ني رو رب لا ستس] عروش ار طيس: ناحل هدام
 حرر هيعلاو فاد روحو رصشارعيررتالاس مدل كلإلاعتيكن نا عرش
 رلاالا و نتجت نت علوا مغيلا: درر ارب اعشا دار يارس ورز

 00 لا هزار ب سكري د
 00 9 رز 3 01 لالا ا

 طل دل عز رود عتابا تلو زب عع ابشر دظفاكلم اديب مام
 1/4 اركان وما ذرس اع سو و اكل رسام عع
 1 'ليكر صلاه سن ارص و لاو سوا ملجم و تالت راوسو َ عاد 2704

 . كرك عولر نيئاولا) تريب لط غامر عيولاووعلا تسرب ساتر كلا
 نييارتاد تردي رص اراد ءظو الس لتلك حرم

 فدك نرمنراذيروو هاا كنود زرع يظن باع
 تاع نسر ار طن ىاداركو كك ايهرار دكار رن وعصام اوسنع



 مولات اولا ريك ريع از نمتولاو دلع سلا 9 ادار عار ١

 و ىللار اع نك را امو ىللا رع لا

 را 2 عل نمنع وعر م ظ
 0 اعلا د راك راد شئلع ف ازوكك هن نار تملا وب ْ

 نرشتو م از نهصلاد اص اي رجا 0
 2 ران نمار 1-8 0 00

 صر (الانريلولاو را ضرر زاجح 0 يعارر يلع ال 7

 0 7 كرار بال ل نر و تحعىدر 2 0

 رلضلا دود صل اش :ةيازسلا/ هكا 6لمزنئلاع 0

 ان ينصر قرا لو 02 : 1 دريل ا
 هربا اكأ غو اى فد ف لالا مرن نكمل درا س بك ك0 /

 مايانكم [لرمهسع تفك نا بلع ارو ا تال سلا
 نى ريلار ين نرعنفيعنرك يع ا هي نوم أ ظ

 ةسشلا برجر اعلا و ارب ولا تلك ف عال عل ند علارب لبن اك تمد
 0 رارلا» رن ار توسرورتوقلا خاص رأتر اا
 الوزير طور رعب ليصل كو نع فراطد بسلا
 معقل هدد عا يبعد تلاع كالأب زاره واد نارا ءاعوترغلا
 700 امال دعدبشل رمل 1 ععرالف ماا 1

 0 ررعلار و نرإا نرع اره تبلد ب ادرار مل 17
 ب ظ
 ها تنكر عر تاع[ تلا ارز يرن اولا لايرز م افودص 10 9 011011001 نتاع نازلالع
 روع ا ترا نلرأر نير نا ةويسولا مؤقت

 9-2 سر وبلا ملازما نعراد الار تبل ا هسلولا سلس بيومبلاو تقولى لا
 0 ا م يب قارا

 02 ردك يسع ناك اطل ثم َقَسْر كر تنساب مارا
 00 رز :هماناع

 ننس اوين تسلك نم راهي تاور سانا تيما عرشك
 مهيار مم دي« ريال دقن هع كيف لل (نتسلابكزا

 ماماد تلوح رعاك .6/ؤ لاب عد ىف دالي "| برا نيصا
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 داماس او ترصبفرلاو مفارادرقرلا ن البر مودات ران فس نير
 نيا سارسع قناوما_رفلا ةسؤو لا ار شعب وعادل قفار مدع ها
 فز تلم ن ييعثن كلو كنوع لا نا در رس اعدل ع
 تسكر رومرارؤسو مر اروملا وطالع 1 و وا 1/لل هكا رم ا نضل مما  علهزما ترحل عيت يل سال اس
 راي اجا اع نرصارولا كيور هرعم در لكار يارا لرركسفلا د كرا

 طير وميجراورتلا وسو مس رقم و داس ءاعشن عالم ل ر
 هرؤرز مام كس شاول 10 سنو 00 سو ظدع تسل
 "يو ترسو ا رين هرووس دوك سررالا سرر هيلا ن العر كابو طقاكر 8
 دايس لطرلادسار كير اع دس اربع هلاولا د وك وكرت ميك او
 " بيبر ؤرور ومد انا نمسك سو دلا روبل تنافي ال ادوار ةعلادعان اك
 مسؤولا , مت لامار عمو لس ح اص هدو رز رادع ارساند 5 يباع
 نك /_رب)اخااو رمصالا ةرض بوكو مد ب ون هاو ق اولا ا
 زل عار نا تنام, كيور اره ةعاأد لع زساو طاطا را رورعسلا
 مطرب هيام مداد زيعسإ ير ذل تام تصر كهيسا
 ةأركطرلص نان كدا نو دطن خال ررتعلاق زر يعم 0
 العلا لل لبو وسكر كر دار عى در ن مشل ل تضنض يدع
 موكب تولع دانا ركاراضقلا و لارف كا كراغااع 0 بلل انما ذ كيم نورلا عاح نيم اريادروملا تكلا نر (رعمولا
 رنا را 1 هاش افكشلللا ١ 11! يور يزعم داس زاد ن ار ردك قعر روسو ساب اد ”ةاانوع لاذع لامن اوس ار عطانا كس قد ارقت ل باع يزيد داددكو هاطران 0 لور صخور مرمر وعس /نعرر . ةلارو ام تصرم ران لريريخرس كاد نس اعز رتل انناتيدح ن4

 دق رافال مزار عمار ال ارولاو ف كار سور ارا مع
 1 لا ا
 0 00 صبا ورضا نس عل نير عا

 كلر ساد در ترانس ع |بزلا منيالا ْش تاور وترفع مرتب صرع او عيد ميل تنس



 جور كلم عقال ل ادوار تنس زرع قا كذا قررورك
 يرض كرير اوهام ب هللة ريك لرسم ل صطصلاو اور نسلأ ا
 ومر ش0 0 هلو عراب تاس ركلراع نرسم سرد

 هلاذبيدع تسد عقرا و عب ما نفل عاتر يرض ت هز سكع عنخ
 يانا اكدر وصرر رد هئارس/ لام عقابا فو
 وكل يز مع شعوسلا سلاش وفر نارم توك
 معلا عير تيس ارز سطس الصانع رن هس اع ورارع | نر
 ارد نوع 01 - م ل ورعد /رطلا
 0-55 - مدد اهب وهج دلو كالا درع فرار بح يري سدس يزيد س دع مسمع ربا
 لأ ارا ا رك د رعود لاصاولا دع زرع اى لارض لأو كر در را انين هكدا

 2 ارك يرام وياما سال ل 54 دعا ولعارب مس ام ترحور ارهسز هاد هبا خرب 22

 م تركو معدوم نيارص اهو نبال 1 5 وك رسم ضو ا ارفع كثب(

 لفرص صدسرخ #1 ةرار#نرسار ا خسإلاو بل لعاب جل تعزف ل
 ورم نر ارا كير ور رصاعما ناد ىرذخ ولا نعل جبور ل يلام ارم
 داعبإا نهرو اكدر نامل | مر ءاقراووح ندرك نوحي واد طخاكا
 20 سود نرتسا د جور منعم انوا يع ىلا ا ليا
 0 بيشلا اعلا ل اىدلاو زي مكارم اونو نرد لو قئادر ازا وح م اوّزلا
 21 هرارةسشخن رع | نري صفا هر وترم او نائل لاربروملا
 220 / نر او ار كبادر ميزو سلولا اكلورنم عير نرص ا مخ كدر
 در ء روو اعدلا عع كور ل علامه ايلول نسا جيو ولا رابعلاس >2
 ذكروا تلاراموا نإ ه نايئارل ا ماعولاد كرز نيرا سلسال
 ب كم ام رب نيناقلا ندور ار ونادر اراضد قتمترل أ تاقسلا وم لاقل
 ميرال سبوت ا مسلوق اراد عروش لاورزم طلال اددصسو ل ور صل بيل ضعلا_ليردخو لا مكر ور ن يطل وم اراد رروتلا نهرو تيوم لال« ياها رح اسرار اعد عشا ببكي ريو وما هوت اد يعل بولا
 تثصلاز يعدل نر صدا نم تعبدر يزملان معلا 220 ِ اساس نموت نسل نول 7ىاص كول نلسلاد تلا عروش

 0 طاع طرد هلال سلا ه زب ترانا قلا فاو دمار ل 2
 لن وزقلادح لا طع دكر 23 ناد لا 7 لا ع رو اكو تاولاط ينناع كيال لج اوم اهب تسورز يل م تيوس تالا
 يل اع2ررقو غر دعو دل عاوز طاح طارح كر مص تر لكل



0 ٠ 
 هلا كح عو 20 لرل كرر صو ور دع لفرض

 ليم كمع عاجل فوت بعدور نسير ع كري عم الاد هال ناك مز
 وباو ! عمس تس ع| جنا رداع رسل رخو /اوو ةبوسل لام ىرار تن راسضفز اح
 ني يطلارر عير ىغ قرط وم صيلا ا ادت كرات كراضغل انتر وع

 يور عفاس مرسلا سررتعش او قر لال ا جرود سا لوداردررلللا
 مار ودم وصلب لو ودرع تقاير م ىتافرلا مسامير نونا درر ثيعم ا
 . اناا شون فس نيعؤر كعن نعلم اعرب ا لاري شا عى دور عش لإ
 مور نطورلغلا/را الث فرعا ريوس ري زمر سلا ادع 0 مال كل

 ريل ورماولا درب اءانترم د نبدي ر بصل لس ان / وااو مبرر درا هاا رول امم عوق
 ١ وعول سان يقلاو تاودكا رد "ناهس سمسا ب تي ن6
 تاوزنو نم نال نوت طاع اضطر مرو هايس ار مدلاع . وخسر وضل فو كتر يسن صس مك يكب عدا لانج اكن السلالة يلج تسلق د ذر مسد ياما تاور وعز زحل هكر رح باسم نبع راهسسأو تو بدا
 لوا رئيرل جود لاا تراي تركال ن طفل سيركز ههعبب ع
 ظ ةورصرقتر كررصلاإ | رمربرط]ارلاو تير السك, عنيك رس مسير“
 كيفما رضو نوير يعش مدر نريزمو نايليو صدر نامعد نا كا عمم
 لتيار انرك اعدام 11110
 لاعب راو ءاعولاز كو ىزيتلاروساربادزرسرل انكر ع ديسير شد ع
 4 عياز 5 ءاراويراماع وس نعل ساهرا دا شوا عيتلاس كيرا 0 ضززولا
 ناك اهرلا دمار يحي ريحت كما سرح اتا 11 تكا عك رن ارسل د

 كلارا لا[ نس نوي 4 ليدي | حران دعو وفقا + مر
 8-5 اعررارس ”اورارمعل /و اعااو ام راع نيون اعل عود ز توبا رس وعلا اعو

 2 ورا اعالورب رار ا دسار نع سوؤردكا ا ادم عمري عقلاوإ نس

 3 نر ركيولا دل فو ىف ى ملاورع اهلل قيصلاول محروم

 /ةمرقا عدن طعلاد اب ندر وداخل نواىرص ارب اكل زير كرب ورز ورم اكرنصلا
 | طررارن عادلا ثمر ار ضف وترسل ماو ووش سا عرج

 ْ تلون اسس ار تلك لا 1نذ هم ( و سعس سر دار ئاد مرلصصل

 تم دكر (هلرادلاو ىلا زوار ند صا| كاد تدر لكس تدصنا اع
 اك اقرلا نيت دادغسفدو ب هدنسلاة ار تاتفانتجتع 6

- 



ٍ 
 داعرور دهس انرلا اننا يرزع جتادسب رس الا فوولاى ومما ا

 م كميل عني ولا عملا ىلا نيم اهدار سوتل مالح انوع

 استرو هدر ن كت كلض غرار نزميو#يلوغلادل يني
 بانر انرع دعو رار عز رصسوا و رس وربه دل راف فلا يلا

 ماو ديو نتن علو كسر اعرل لارا را |

 0 0 0 و هه لاو راللإ صام افعإو رد بزوملافلااعذ هند سخاء ا
 ار ةنلاصالا 0 ضرس عما د ىف لحجز يك 2اطععدم عج
 2 0 ترحارتا اول وميدو و رلا لانوس اكلم تع يرو

 3 ا افلا هو رار 6 كيلا نايس نفود عرسال سس
 كراع لع 1 بره لك نيولا تس يزررملاد عاارعألا

 كل فاكر قلارععل |

 نادر ضو نسا دلو عي سل درس ذولا رباط
 0 ةلاولاد وام اها ارعولا تعور رعد جرلارل لا دارك

 اول روس علي رد 0
 6 افلا و كسلا وشب لل اس حما رفلا رد ع / ْ

 771 ئراك اخز اع وسار او نويل 0 د نك ردي ى

 ا يال لع نو عياد تافسلا ث رح ميال« تلا خزيتم علو روع 0 4 ادلع 6 ناركتمادار نصلعورر صبا ءاردثيعفلا ظ
 2 فو 2 ها زجرربرادل حرورع را تالارو رونااذا 2_0

 دئمد ب عدرا يلج 6 1 لاب ات ل نسيادإ هشمراإ ظ
 0 رج فرار واعف را فيرشا كرك / سيفدل مع نروح مع 1 ارزوس
 9 ل11 ب نصار ولا رن هلام

 2/1 ىرعر ددارعرب /ول "ار نعنور قزق للا ء سرس وت عسا عش رع 1
 الفرد نطقزرلا هلو ع كيسا دعا املا زوامذسدس عسي

 ام تارا نرحل نائل اواو انام تلاحم 2 وشال خيب لال طا ب نونا عت | در اهلا و ارا عل قثرلا 1
 0 1 01 هوس ع نإ تعم فلا

 امك :ورروملاو اه لرب ربح درب نضر ةرشللاو | نيشنقور رود نوفررلا تنساب زوما نال ظ
0 0 1 

 7 0 امال تشل دول ين ادرار
 هالات / مرعسمر 100 و 0 و راسا در اص

256 



 . طلابي تيت نيصلا دزه ورع تنسيك ع ضو
 . زو كرس لرقم ناهد تمار يحل عرار دن ولولا توضح
 - طع متل زال ا هوم كقول اد ن كيديملا لن عب يز لانس ا عنم نونا
 ظ طنا نيدبلا جرم نفيا ر كك نبيوت نكن ردا سيزر يق روموأإب
 - برع وركسرحاص نب بيدذ كلاكرعسالورعو اربد ىرمدلا يس نصرارخع
 0| الا تسي اي رعت او ليوا يعل
 0 ملا عتب ىلا 20

 هلك بصيررصلا بزر رمحا فك هول ارب زتناوهلاولا وم ويحط ا نس ةادإ
 اهترعم نمص مدن نع ورعب ع يدر صصربا ع دعرلا عمل بعين

 هلسأب ليي نورعوادكوورابت انهضولا ردا 4 خرتس 7
 سلا بوتناوفريو وجر رفلا دورا نه اهلا ع اهلا عارلا»
 كرار أن ىلا نحؤباو باكا ل رز حى در هذ اص قدر اي[ يطع
 لام كمر لأن سو ياررل عيطلا و درد ع سوكرحن هستتم /نرلا يذلا
 وبطل اهنمرلاكا ماسبب ىاريعسو رن يجدرإلا نمد هر 60 نا ص
 تعول ورل ا سمي ىفقو امسّيْزا ن اراك« اواو رك سم معا

 ولي الخروع ارد لايلاكارتك أو ليم اجا ارررولا هب حسو رارفرل رك و

 و ل يرجلوجو د عوالم امج دسم ل طل كلف ه دلع رس لل
 ”لارعس ىاو عدلا اشر نلععتد اوس أ اوراسورلا ادلع ر رو سولا.

 | دايخ داو نموت معناز رات هرطعإ
 رار ندب تاع ازعت اب دلابكرو عال. هر

 اهلإ ثووم ا اييزريع انك ىوررجو عكا ويد تم عصرتل تيل علاكا وحلا
 امكيركل زماعاعرتاد عنا طخ واعر ارينا كا ميلك رغد
 ةلوفاييرام | ماه رص نك فل اطع اهلا, ادعم رجل سلا هدب
 وترا اولا ىركت سلال عفر ضعلا» يدل عمير نع ةاسدلب عج
 نكد, زهضو يوب ارعلا زو علم ىدسالا هم ند يوكل

 رول عا ”واورزرلان ارت نرتاح اعلا و طفاكا ساروا لاكا
 طكارسوا كا دروس بدالك ن يجزي ار طأ خدع تدارك
 تايرقر وت تورم درج اواو ن تارف راف اطتعاولا ع الا ودروب سن رع
 ىواؤاص ىاعارا تزداوزع نتلاو سوك سس سير تعب تذل صشرف ا
 رلا هريراس مواويل[ ويمارل ارز لزم اس خو سس فز تا رف ةرعن من

 الام انبحإراو" عبير م زنفلار عساك وبه توتحتلرملا

<* 



 يلام ندر خ وسطا ينل رود يد نيمعاركايل نع
 ه عاضإل داضلاو عار : 4 أم قلوبا مم وعلا ظ

 انوع اع نر نوري واع زج اول اريرعل راصلا ةوراراك
 سب عسا عمور تسل اب تسال ىلإ تورك شلال
 الس ىو ا تسد رطب اها منعت او ىو هل اك سو

 لج امرت تت طويعلا تن 6 اصااو-لكر ناز قس

 درتي يروا وصل اند الروم 0 اره د ع ور ارئاتتلررعس اور

 - 2/0 تا لتسير تلا ور رار غنى ًأضرلا ذ
 كيلا هدارابحي يكدر متنا كارلا بيساو
 - 2 عدي عرقفلا لدا عدل فيعمل يفز «دار ان لوما

 لإ سمس نولخ لرازيشسالا ىف تدبر امف كرار نيز هلو ١
 اننوما ماد حلا عون اوس و اس1 اكو ل مسد وس نانو وسم

 ورع سو نيعسلا رات يعلن رع ب نركرطحتناو سليل
 ”ايتو الد لع وطلوعرلا هرقولا ن هكلرع برر عار كار كارا ]رولا 72

 ًيتاتس قنا مدس ون ربو رجح ١١ اج هدنتعلا زيدل رمز كوري كلا لسد ا
 معمار زلا ص كلاز لا نر عدلو ميكن اروح ىعام سا راع
 ردك وع ورع لراع ندر اصر يور نم وزم ا اع نير يقل ما ب
 دل يابسوس اك كررت دك اضن عر كراس اشم او
 رول ابسع سوكر سامصولا نس ن نسير يسارع و طمازتلا كلت لوو يومرلا علا هير زم ا سير غارفو ن هتتتتملا را الان دجساءاضلان وكس ارا هي“ ارضلارلد «راسلط ن توعلا زرع ل سوسو اصير عزل

00 

 داع لورلا تكرشاص اود اعين قوس /ر ضر ديب يرالا عسا أر
 ه كلارا زم( ىىضَولأ هريدي سنابل نريد استر صاج د ريم
 ارم ع نروح نكي ابع_يلرم اعلا ل اربشلا ب وزولا زف (ينوداشلا
 4 هامل عير سطو بانم الا بلطي

: - 1 | 5 
 -آ عدل ار . »

 0 تيا رردوراعررلا, تشرب سلا كا صراعا هءاراع لَ
 ا 7 00 * ا يلا |

 (لديس و ارامار ,ت/ع نير ص هس ينس / يشل ان ترع تلعن متراعلا
 نفورمر نتن اعز ن وعسر ع جلع روع ل عر رعب
 0 ربا زوبر ديما ئررارارطل سلول تس عثر لس نرسم ر 2 رسال ل كا
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 1 كاران | ليرد اربح ارداو نازولار جيب ببلاد كدر وسك اكا
 را لو سن ضعيف يلو واععتسماىريزلا اولا برجر انو ىربزلا
 7 هل ناو دكر ديد مذ علا كام نارا ع
 42 لالا رم روت سرر ا ذغتيرع 00
 ساق فلل ماو تورم هلجذ يناضل وتم اسشم !طلاد
 دما 00 ممل اها مدع م هنا
 عابد كل عن كاد اللاب كر ارهسد نايلي ادي |تسردوصل
 نع يهملا نور 0 ا ل
 200077 م كرلاازرل و لدالردابوووراربلع - م جيادرذاملا
 ظ لس ما امس تل أرنو | رغسر,, كلازوحالاب
 !رارعررعلااعت رنات لاهم باعس معلق نسطب نفساني“
 ليجد ردكم لإ + تركك يبس اعلا رز تولع قو رملا بإن ا والا ا درت كك 7 ' يصمو ىوم ار لعلا
 لع زاير ارات لات لكن العلو دو ًاراعاع 2 را زن
 رراراو_ولالورردل بجرم يلح اد اهرارع (هه نويح لوقا اقروا
 نردوو ل ادذالعمر اد ورولارلحلا ردا مدل ينجز يرق
 زر تباعر فاصل بلا مسا لاو ادن وردك ئئازت انزل
 كاز عرج درك راورب 0 ع وشرع يا اصلادر امر ع قادس
 سلاف و عزتلا مس 0 ارلا ير كك ركرساركجزلا» وت
 0 ولا حور مرشردلرارل نواعم لاذ
 تلا لزلاسلورلا رداع ركل نارا الاد دال سمم 3و ولن اك زتع نضل دبي رع ف رار لجل زإ ]ولا رعد حراس نَا اعزب 0 لرد
 ٌاَسارو ىلر افا هر زعلان جل راوس رودس لوين ار اعل
 اياوسوارط فاح درع اكان تنعش كنرشات بابا

 رس لتصل سا 0 اوررارب لع
 0 3 ولك كوس 22 1
 ملا اا رح ردو ام ل تار
 قاوأ نهم 0 0
 متلو 0 اش رس مولر دورا يعل اركز اهلاردرو و
 0 ار يروا 2 عانوا



 تطورا رج ددعا ليز ع دلك عييعفلاع كرم ازعلا ورجع تصم
 سافل كو سوك "سرر علو ى تلك ت زرع مس اج ارم عاج وو

 رالي را تلاد ار اضرب زم رسل يح لير حك ادع 0١
 لوم م ضد رازلا نردد لير ربح لاط اد ارذببم رول اسس عبس
 م كرش ان ول 9-1 كلا كي كذب ور جي طربا عا ير سارع

 مر اوهم لعلم اجل لاب رريعا ررلعل ا( | تعم يف ىلا لم اورج مح
 اراركأ خعرسا لير فلولا رم هند سلب هل ايركاضعلا م١! تعم

 لكلوك محاور سادسا ا بتل بسلا ذهل يو حتل اناره
 داق كروشي قلو لة عش دال دل يسرا كل اوعالا ودمر حك عرتم
 ايدو ىم اأن ن9 دز نار ملح اع/ نفدو 9ك اساس اهون تو وم
 قلو يال اا هلت عن نوفر دل انور اعاض نو خت ترا ركز

 ا ع درعلا تفر عوكل دنازيا زم يقاوم عك تكا 70و
 الد د عشلدررلاو ا عدا يعير الا ملفي زاخو رسل

 7 - ٠) 5 .٠ وي 220 0

 لاف دلصاو تيسر ساتر عارم سرمد ل سلا
 يلو علا ونا ادع لداء خفر تعلا د صار ذر يالا قيل ا وس اهف نوح كذب

 0 ل را ا 0

 ال ةماعلا سانا شاد ضامن
 ور تلاع شيروكي عبو سرراو_زولا هس سارعت يزكي تود

 0 ل سوبح بارا تسول سدا رك شيفا سدت 97 0 0 رد طا :
 اك هرا عرسال تل اداعروسارسو تزول للام افا كريز هيك سس
 ظن اما تلي مفر زلال نك ضلا» ال عوكل فسد بح
 0 ةاعلا زل لارا بك رهم ليلا فهغار 22 يركأ عمرو ارك ا امم

 ار اجتدرورلا عبو" تويم انعام ءاررد كيال دار لئلا دعس
 كبي لس ان سورككارخاو سوس الرسل البت كك يسع ص نر | رلاعسا
 لقواو طاع تح رف كرولا مولا حور مخو كج صالاص | كيك
 05 يس مناهتلراد رتبت سكىل ىئوفو كراش[ راد

 0 زار فلام دما تلا مددرارا زن ف أص ّرلا اصلا فعال
 ظ 5 : 5 7 ' 7

 د .ٍ : سحع . 9 / (تواكاوتر ارا بش ككع ير ثء يزين 10 زارا لرزلا
 لا قاض اد( لمدساررعيساو سنو / لس سو ع حك رولا معسل وصلو
 تيدر الخ دوز لسا د سرى درب برام تراي ا زوم ناس ناعولا

 ه رلوركالارلا زم نفد توك رولا نيهسمتلا مدورارارنصل -يكريشسرلا
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 '/ 2 < 7 - - .٠
 ااا كرا 0 جدول مس تيا كتلالبرت ضد / 0 7

 ميكر تونا ةزاعمد ناعمو بسر عمر جور عسانا كو وارق ذر وما
 يدار وبضإ/هايوتو يدع نياومسأو ري ناتو تمارا عدس امج موس ع
 51 ءردرك هداليرر سنى كاعد وري تنغا كل نننعرانتررص راسي روس

 راسو تدير زرلوي تصوم انال ف ىلا "ينعكس 9 بك 5 9 200 2000
 يكرم اسولع شر لاهل مووت اري نس لب ادع |رسومات رو ل 00 ل 11 0 !/( رم ارو انك مناط ار دان وتسررج علوا راوداكريتسرأ هل #اسل الرع ه

 كرا وعارا دوور وسادات تدع ىديشرلا ناسي ريعساعبلا دروس دولا ُ 5 م 5 3 هسا هل يا 9
 ع بعت در وكت لدرلا روهساولا يردي كرش نع لاقي ش ب ش1 نم | وسلا عرار وا لسير
 راوياعالز عترع رمال يو ط ويس عر كتلك اهيامزرتت
 ْ راك بدل عتماكرترلا ناهي سابا لانعرلبيس نا كرس الاد
 ش اراك شرار زيي سر دك ساد راو قس نط ايزل دتسو نكت عاكدد
 2/7 يرجو قل رز ل دكر رار سو شرعسو ا هرذ هرم عويد

 10 عزفيور الرمي اساسي رفد عولصوطضفن ورحم ع ارم ميسر
 ركزت ياررلا نرسل هدة نورؤ نروح دس برازر لردك
 20 ِ ملا لد يزورددوجو فلول و 04 الور يسرلا ن ورز دلو مو سلا

 ات ن از يل ادد و شا
 "مخ ودروؤلار م بئس اهلك روصو يلو كغم اير يحال رم

 ارك يلارس ار قل سولار از عرب هو مناور اعو ىدور وما حرش ولع ليما دارزدكا# نصا كرلادوطسوولا يركب عاود تناثر لئلا
 . دلع نرياط نكس يجنن هس تفل اسأل احإ ركن رم, يعلو ا
 ظ لادن يلا(. ت اربع اهب ب رريضعلإلا رن اظضأكا
 7 ماسي عا ىوصرسل ون ضفارو صير نر هل نيام ماو
 ' ةموورع در درادضعلاوا زول يلوا » ماما رسوم .١ تلازتسل

 هللا رز رك وعلا ولاا حوا فس اوم (عدر] لو 1 وا ا ا 38 9 - 6 0-1 . . 0 2 ١

 ' اركوااا عاكس _ اخرا رص ١ طف اكار سر لار كف زعرلا سيلعسولا مدور قرطو مدد نا دود دودي نر ادا رززم لوا تروس زر ناك
 ١ هكر رك ريحا ساكرسلار/ رص سضرالا سول نور نى افسوم ان /نردوسلا
 كيريودارعطورلع نادح لسلاوروقدال ول يد كاوعيلرم نيس عنا تبرر املا

 زنا رك نوم وتل نلوم رح 2١ مترمو احمصا



 0 اسعار و كن ناكر عرار هبه يلا متم

 كورس نسر 17 د 7 شر نيسلد / و ىعسم
 مسايا ءارز كور

 ااا 00 معو سانا ير عولا دعى ول اخ

 ول ارلع مقاعاباوب و ع ادعو لور ندور ليسا لعن 3

 وخيارات بح لاراو سكوس طك ن6 حسم يكس است

 للاب 0 اماني عدو 6 اه.ةييرارط مدت نيرا
 00 / ةيلارابورب و 5 ل دانيا !كاص رص /!ني سارق كور

 37 6 لاعب ثرعمراذ تضر امك ني نرسنزميس او و

 و 20 ناصر ا تاصر رو كرد يعل / ئرسعو ىف 4 ادق ياعسل يدس

 ٠ ران لعلا 0 لو فتيلا رجر ير اعنخبار بح اولازوباو درر درع اص

 كرع ري زرما اروبا سير انالا مارا لحي ص ربعنا نعت جرد رو

 0 سلا رار شيكو + ارك ريس نائل وعمار ةداد طناعارولسلا :

 لكزس كى رلاوخ د لوس 0 0 الإ
 كلسارسكض يعافي لتس لسا لدعام ن كل نير

 2 0 وسلا 5 نيل زع ارا وءاد
 [ةءرطسٍ ايد ووتلااوعد زر فعال تانك كيور دادز سلا
 ااطالصا را ذخر ميا دورس ناساوكرار ررولاور مدل

 2 1 دار خأرف وتنال د كل
 0 رس ىلا طيزي اطرااوزرر /ن 1/0

 لا الاول ورسم ' يكن باس ترو كد زر ف زيرو ل ع

 7 2 هنالادين واه هول طزتوتشلا) هلا اصر فرس راو

 للص عب يولع حنا اوكو داك رقما لعل روس تعارع أرق

 0 1 3 6 2 0 0 ل / / سرا ناو دولا

0-5 6 2 

 20 ررموراحإل

0 1 
 7 رولا /اورضفل / اضم تلك صو م

 هدا تن كول 1 كا رس
 وا كريو مادريت دللي شكر رز ضال رم نونو



 ها رضا أ روع نك ربان س نعنع ندر رب
 00 ات ردد مسجرجركل ا عب ىيصاي و رملا ب ناكر دل ةروغ سرع

 ل رام عوام يمرر راع طلالا لير عاوعوب انس ناد 6
 واع يطلاو نش ردد رعرلا نورنا ا عسسل .ىلو وهل انو
 لمار ىلا نيرا 4511 سود الدر كم ناررص تس املا
 صو لاوسددلطسعل وبان ياعزر طر ركع كلان اهرص) داك ييزتم لم /

 ةكلارالع تلاووباشا» تقدم *سةارصعي ا
 اد, ثير) رووا وصور درج انك كاف عولرساو . تقلا يطا قبل ا
 ريد شمااددن ارو ا اطال ٠ جرس
 21 صخر ورا اووصور اكلك باومز اهياضر فلكر طاوارو اوفس

 رلجووق بوت فقل بلوط ى الا زر عسو . تقواعشمار اهم ايار
 ة ”نسل همطولارتوصعد_ ةءاراو تيل دوتعم  فعيردعإ
 لا نرجيزريع) نمن يطرب طرلاو_:ليام بع منوم |تاير الازم ن١
  كاطن كروما مرا اعف ا ط سس الر كر لاق ني ناسرز نس درج نال شيكت

 - اير مراعالاو يارا اطغمو بورلاروولط وعلا ع نوني عبو كف نا ساس مرنيملا

 . لا دلارسارعرولا كرر وك 11 نسوق يصور يطال اد عطل تعال صاع
 هلا الوكره نار ساد ا رع ا دس للتك ى ارتد ا نيك حا ضاع
 دع لصد رار سنن طم ويرد ظو كل ردم لا علا رسفلا
 الور رلعسيارامم عناد 1 ءروو ديزي بلا ارز ريعسس ان را ءايذاك ب ع را تاس 0 ذاكر عوج لزم هددض2 نك كرؤلي ارم لل يملا سلع نرص لتس 0 هدايا منبت ضاد هرم لاتوت سر طاتلس
 را كيا ياض فلا دسار حولا كرتررلارمج عمل عرطلار عسا
 م رعسد مام اطلت مولع كرا قاعا هس وا اَسإسا دراوعدلا صا

 د7 لوو ارا طش (قرولاو زعيتر صم رو دس اء عربا
 ... كار جولاوهد هيللتشماوارلرتعسل سار درت, سلا رب فروا تلا زا عا ع
 بانا ين امها ياعرب لا نود ليس الا تا لا تير لعن بح
 1 ادد طئاحأ مرسلا مور سس ريع ارث رور ايصالا تماس داع ن

 هوك سرع طافاذقور نانا نادم تلاع >ربقميرا
 ا ناو طارح دنيصاللاضفلا د١ نرعسوب | راش ق كا عم تبرر ملا

 ”عبورممرال وشر لا عت ع تو رااع عر دعس م
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 فيكي درلاا كندا مكييخ دبا نع ىو ىلا نزار تريح ماع
 9 رسوب ارا 2 ص 2 ماكارع / رج ينعلع 2 ل ما

 كاع ترس ورلوكا يزاد زلال تسلا عكا زا ىو جسم طغت ارنا طر ازلا
 رالماع تلوم تلة لع ه لنج ا انس قناع فلو صب ل نوب تبرع
 1 اها ئررعا رلى راس أمارزد كيل شرا

 عراد مشير دلاو ار نيكد ري تملا مكي يرعب ككاو لاا
 باو فر اعوسم دعس قسسم» ل سرر خال كفاح هيلا كلر حرز
 ل 20 1 2 نورا مفسد 3 يل ايبا 2 مف 2 تروا ارو“

 2 ميلا ماو رز املا عجب كه نصاو ناكر كروس اويضرخاو شررلا

 ةكريصا م شإ | هرم دع خو ن هيلا مسوي و رس اه عسسل لوكس ناك

 © ءالاررتتور اراك اليررركر يلوا يد هؤيلاوصوَو لولا ارو بسب
 كراس شيوع عقلا تسل زيوس ازرار هزيل سلايم ردت
 و نع ا بر تعي م وردل لب نص 3 ماكتب لال 5 جرم 2

 لور كك ئولا معو صو نيك اش عا و نيد وعس دعونا وعسا
 02 نرميونار يل ؛طلاز وصور يصو | ريح رسلا رح عمرى مسلا

 "وذا سا فتن هوت اءالاو قرصلا لما )اخ كعب سحرا سس
 00 ايطلاردولا طلعترمرا خلا رولا نوره ليك ئرواو

 ”ةيروملا دطر نركز رج سو ادعو ررنوو ترايدسص سير اكاد رسب
 كورد رانك رعب ستكر ىو ابى مما هوس سرع ا
 0 واول ب سم أس نر نردد وتتناك

 97 قغز تس[ ود وفترات ٠ ذيك قرون, دنا نوكيا نب بكة غمْس ولا نيس او
 نيود كك( تزرع حرر وخلا كفن اوك وداد لأ تسلا
 0 كي طوس, ةلار غدر لعل ميرو كسور الاد ْعَقَمْسلا سم نوما

 كلر موز فس ا دي لولا عراة ورجم [نيغلا نوكسو فلا منو اه ثع

 لطف طوعلاو ا ىواصلا دع نوح عونا _عسزيوعي رأوا صدت
 ةهلاورطو ىككأساقناى ب 1 درولوبط قف هيا لام هدط و دولا ينط سن اك

 راء اىزرر وص رسما قرر رن دنت اسيل
 هزل اقيم تشا طعم ابنا مددرهال يدان ونسي ءاراضت عشرا .رلكأ
 مكيئاسالاادمرروتسم بكن ادار اطعم رساورب و ملا سنا يزن ريم ا غرف
 ملول را ذاورترأ ع صتاهلاع ثار زم نيمويدت نايم رنم



 ىكرلا

 7 يلا ارزاق 1000 هك ريل يطا د ع

 دورا درسا ناكل ار هزار اضاع راي نرعما
 0 روت 02 رار احكي دف ىلا وتصل ر طكاهس يعل
 1 ل جو نكت بال 00 4 اف لاعررغ 6 رططر 000
 راكب صلو سن تاور بمنحتشلرل لا دعم مرح

 نيا فول دمام عارم ي لرغرلا اون لأ ورسم لرزلا 8
 فر مازرو اتينا جم كفن لأ !دنرلحأع لارا ان
 نا كف كلا 0 1) ل يدارع مالو ازا وسما ل زرل
 سا 0 ولا يتوكل اهم ل 2010

 امواتنا وبل سدر دق منسم ل تاز اس نالوا محن عر 1 00 ل
 7 17 0 0 . ممل انام هرم ريك اولحتتو ري

 0 اجرا / وف لارارع ا 0
 نه !نرسارعن رح 1 روبل در مروع :ةيسطتم وجر

 "راو وادلسالاباس/توت

 ديرك اجار فريون ايبا خال عز ددارعيصا عل ايسرلا
 رار لتامر ادكناعروسوا قتال نيكي كاكا
 121سم دع بلع رلا مد رك د رسل 6« را
 ٍّ رز والك ىو 48 سمس لتس انا عدلا حاب رف لطب اطول اعد

 را لمسك هاا ترا اينوع فلارسكباو ه
 ع ير , ”ايرر ارث عرواران قار ولالا لكيلا

 7 نزف كراع ى م ير مزون هنو ا 0
 0 ارعرننول م تلا ضلك برغل /زايرإ ان ىمرلا
 كا ل خرا ثبوسو غ2 خس كرس ارك كرب رو
 ا ا 0 او مس الرسم يا و
 1 يل هدا دون تجلس جو علا نكوور عللي ار يدوم كالا لاس
 20 ار رسل مها: يرن زارا مطر زد اربا
 قانانرا ف 1 ادور نئرامس امني يلب دري ؤسلا الرازا
 00 ل اووى دوما دولا كب يشيل امرا ش
 | رااسال دارت نيتس رعبا 0 راع كضريؤوم |[
 ا ام اولاين مر راع ولخ البو و ماولاو !ووار ماهر كردي
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 ٠ ركارفإزب 2 م نيفالاف ينهي ارهئاور اورارنن لك خا ا 1 ملا

 2 ا ارارع | نراوعسار نول ولاول نيم دانا ريكس , لاا ردو ورع

 0 رو طك كر رينز هلع مالاد كر وما
 ريل وسم مسرع دال عزرا للرلازو مزيل درا الر را
 7 00 را
 0 ا رز صورع كايد
 رج | لرد 6 نارعرا نيآ و بروم وكاد

 وهل ا ن اناا اعزماىازلزرلانإ سلب

 لأ داعي ولأ هرأر 1 1

 ا ىرتدالد ت هو اوكع «ن هقرلعتتلإ ِ

 لاما دللي او است ذازرلا ناب نع ازناع
 هلاك 7 ناعوت ساكو أ عطر رورود 0 َُ

 رز لع هك تلال كر 00
 نهب زو زلزرلا عسر ا نساعن روسو طوف]» ريكو عم تولوا تلرسر ا
 يس 0 0 اعلا كرسي ص قورصقلم«ا
 مكي اور اروس هلا ماريو اد حرك كدلكأ ن 65 ايامعلا ماد
 0 بست نمد زكك زن

 كل زارا |همل نيكس .لرولازد 0 لان ترك
 ولا راعيها بكسر[ ناو تقلد اك
 0 زل هللا لك يل ورام يرسل يعن

 مار ارا طرد جل 0 همك اعترافا 1 الا 0 تروق رع ضمنا ردو رمل دع
 0 مر سيفو نيرو رق نال دل زون
 0 2 0 و لسرازا /ريهسزرلح ركام

 0 ا ارو اول لاو / نرسل ا ربكم
 طاكأ حران عورص ارو وا د ررعلا رعد نيد اعف أو رب تيردصولو
 م كا (ىاع يبيع نك
 نكرر 1 ترا عد ع زو تح نس ترام
 ل لاعو بو برا نرولاز اررلال ب لرواد نريجيز صا اع
 م فعاز# هما 5 وو د ترلا ىركملا و تفلا 5 مو راو زو داخل

 1 كد تحميلا تل لووول كلل حنس ربا نم
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 رك تبقا لاو ركام وحصد اطر انحاز( ناك

 000 رنج تسب لوس عل اورواددا ضرك /رارغو لل انريكي ملا اور

 نيرا " عراس فون ريع سلا/ الات 2 اواو ير لاما ©
 0 رفا ىو نول نو هجران 22700000 177 كرار
 0007 للا نيس مولا رح نمار وصولا كوسم 2مل أون نيم لونا عيت

 قى رمل هود ترجح ر نقولا ققارالا خإ ( باع زحاعر ا يدر قينضلا 9
 نار ىرعإ ىرهإمدرب ع روع هل اين ع را رتضربرحما 10
 رماد ردع اركان كاين 2 لل 14 ل
 ا ارسل ملاحي ست مدرع عع هز ا
 2110 أ 00 ق0 درع رهاب عرورورسولا
 راما عوز و 'نس يلو صم اور ارعلا_ ليس جو ل حاس را
 ديمو وفور ع طع شلاوا ور النسا لاو لاب ل
 0 امير يراصتا اهو تعا طنب اني | نع عر ا ص كت سارع تاو

 0 يارا ل ا تانك روآرزولا 9
 نر لا عرسك طلنملاب ةدرث عدو لعرب سيد ادرلا ©

 كالوس 0 ا 0 رع هرم عروا درلا
 راق 17 وولد ترووودد اصلا قا رس اعد جور (اصوا نإ لراس راند رسب ارقع

 والو يدع نقارن أو تيكار ادرربرل رداع ا تلاسو ادا لارا سطو امان
 0 77 ا 00 سر م وكبار ىفامورلا نيل سس تيتع ©

 0 لال وعادل او نع ىليافزب هدر 14
 50 رسل نسمع ضار اهدار المر ار اد يمالرم ولان( ن 5
 يرو هلاغللا ام نور هيتس ساريفسا ل 7 ا ا

 وا مترا عاملا شاريك قام هرج ا فرصا 0 0
 0 تاكلي الا تلاع فرو رص ل رع را رع
 زاامر ءارلا نك حجم فتاك :موزاريلاةيلاكر ا 0

 00 الزم فزنا تلو هوت ةلاد رار ف و جرا 9
 زفر نا زودل نسامح اوزيل شلال «رالاهتو اسرق

 ركع ارراو دورا ارازصارطسلا# نوع رس رص تام

 تالا نؤزإ عسا مويس هيرررلا لن ريكس رجول ذكر كورا عر خيو وج يع
 00 ل ا قلاونا و

 مارلام علم لأ ل 0
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 تلاع ورلد و مر هل رار | دع ترج

 0 0 0 ردو ند نيريص مدرع ار لحب الرع رح صعد تسارع
21 

 0 0 0 للبر نسما تضرر ارم هيلا او ىوزرلا

 كك نيرا زر وع كراَصعلا_ ىلاونارس يرن 2 هال يا

 00 هند ل إير ير هرم تس وك ئنساو زوجان رضداوطإ هلا رت
 كلاما نب نب د راكع كييف ل هوانا ان نيلي زيود

 07-000 كس وراس قلل ”ىرابسماةورسك وهدا رع تس ارلل ا ماعرللا
 اكورد 57 2ك نسل وا ركل فران ينال 70

 صوب اها دن تل لع قوزع اسمع 2 دس ووهملاو سمول ولم

 52 0 ترحم و ليي تيبس ل قم دخلا نسور عواو
 9مم 0 ارابصن 7 226 مس علر ايد 8 انيدجيعسس ل كور علا يرعسنع كد

 مصور رلاذ 0 100 // كدملا وره ؟ جارد نمت

 2 7و 0 لها در كراكات ندر نسا راك عرضا
 وا را او رن هلك سندس راند رسل

 كراع كبور معيرسسلا يملا ن هز لك العا زور تهل لستم
 اراك ايس طن موو مو مس هورس سمو صمت

 تي طسد منتو ل زول تارا نعسان يسع نس هنو سك
 52 20 ا ا ذربعلضالا ب نع تاران عاشر سقم ابرعلا

 لا 38 7 0 1, ةزو عتود ا وس را تل

 كر ذل ماذع وسلا وطلاب رويدا ظني شرا دزطلا رك نيسان
 دوسان( 7 7-2 يردوملا بو ا تفر طيرد ا دي طنا تر دع رسول اع

 مس ماعلا معلا وفارق كلامك فلز كو وةك ارز ورع ااع دكر ,لعلاولا
 كريس مقارزخ لإ د رردا فسد واعف سل وترا وتالا يي
 واعر ف صوتو ديا خيو أ نم 0س

 مك سحرا قاعلبماو ما دب لع تلا ا عر دا _ء ضو

 71 اموال و مدس مكاو 2000 لوا
 0 كفار تعول دب ميح نارو / كا يسر الوشم يردوبشترلا

 كرا بز مسكلا 11 ارادرلا نت بلا
 ا ا راع 050 رع لنقل ا
 ص مسلا زوار ادرار زن ى تحل ق رولا ويجرح سرع ادعرر اف

 فضرب كلر يعزم ”ادعقنورو 2 ')



 ارز فان انى كلمرعمل[كرايرطساولال ينعم _

 517 ل هراوعدلرةررإ مار ضتس مك ا فلا تل

 دا 0 تف رك 2

 ديرك يراعي د عر دلع لك عا ثلا اديب سد كك
 7 لاو وما فو يفررتل/ قاور راع ( ئحرل ام طناحأم توم "ارب ويس ءصلاص 0

 راع رم يس رس اد كرم ورش كادر الاجر يطا كمارو

 1 از ندرك د رمتلاست لو /ورع ساوبااهلاب سالو منن و اووضالار رعي ترام
 1 زون سلا وشال را ا دليم ار رئت ترك اغار
 فول لي وس ليرد سل وورود نهر نجاتي نسرعلا
 2ك هر كردادب وسو ز مسينعر هدغ ادد برد مل حاب كل ام ىلجلا

 الام طكاس دامه تين مرمر ارعار نولتصا سديد
 تيرا (تاباودع تار سبك 20 لايت د امرك ادب عوقصالا
 لي وسينما نير وسم ارواب بسلاط دليل ناحل سكوب ساو رتب
 رود اكزتعز اعز كر سب رن اعاد كد لول ارحاو ارم رول كاسر
 كاتم مارود رف, كازرمرو ليك ار هربت فاس نع
 ا اللاب انك اعرم :تلغدتللرع 2 ةءالر كس تاع ريغ ]ع
 توارترعز نررع لاعب لطالب اع 4ئاراد زر خالاث عاد عرب تيلهرار نيكي
 7 تيرس اجماع ذا ن يعاب الهللعن ع2 كارت عفا تلون طرت عم

 77 عر رخوبالقو نوع بابريكا نرسل الر اكسر ( تّسل/اوم
 0 هرعم ارو 27 ارا سحب ىر/ ساد 00

 - دم سس امن لناس 2000 5و 2 عدرا يرد امسكئرهاولا ارعو هَ

 (عوررعلاز ىمؤيز ىمو ا نو ايزل زخ ضرير زيرش ربح كارا دع

 1 ازواناعسيزازلا نوما دعاس هير وف كيس ورد كر يب

 2 راعشملا و بيساروس دعك ا كيفك كو اوسع موسع

 27 قالاروذا مالت مع . عراك هومر اهورفدو تل : ةعرركل متي ص الاد

 0  كعرز وهل زم طلاع الأ راس ا نور فى دين عيدي زل
 ايرسار ككاو اكدت يهب ع يل لا ساعرع

 3 دلهي ل مر عرس ارو نيس نر تعم تلوم ميمو
 لعد بل يدبر كوانئيرصا لادم ترن سدي ديفا نغلارماربو تناسب
 10106 وقساورما هاربا نيعب نات ادام 000001

 0. ارجل و كرس دكر هر مام نادل عوير 2 ٌيرمهاملا
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 5 من رسارعو وررصلا ن ليقلار دن نم ع دنعررر ل ل نعرع

 كيرلاوعإ ل 0 1 ا دروع كلاعب | هر

 لان زبكلات بر ادع نيب كدر اهلاب ا نرجاولاو انا

 0 0 0 كرم ادعس لا نافعا د رالف يف اهرلازئ
 تلا 7 ع براس . (علااح رص انمار برع

 ارا: تسلا هلال نمد ادوزيدر كلر وس 20

 همس قسوم بوسى ات/لاشعلاو ايو اكاى سقما, لير

 رن يتم ار ّسنلا عرب و رفع ف 2 . ةااذب سوا لامع 6تل ا

 0 وص | سلا اذن( علا فاو كاان ىوجرلا ءاما داعب ل

 1 شا واسلام ارك مار قل ان كيت اوس

 قيادماس ا نسور 000 سا
 همم سف اب اراد ارا نكت لسلو . ولو ورك فلو كأ

 5 كلاللنل اب دش بعل كر ' ع ًاكلتارلا
 كرها ناتو !ريسلاو رب بيهكأ بلا ناهس ةرليلعلا

2 00 0 

 والدا أر ادعم اك اعل تيرس 004

 كونو تلا 2 0 ككدامبن كرم 9

 ومما عرسال ل ارا ب لارج وع رضا شيدر ضويشص عصر
 . ار ل ع صور سازا ككل درررلا حصر كرد
 2 شعسالا نوير يور دقت مل 2

 21 كاي / 28 0 6
/ 1 60 

 ل لا 0 7
 م ”يضاعلا نوع ياعم ل د نروح اع سرح

 7 ال '.ررسنلا لاو بع اري يلو 0 وسل + ات بال الرعد ور ادعلرج رك

 سف لو هكا منو 00-2 ” عادل / نس ساع
 الرزاز صارتو ا رعيررلدول اعلا يزعل: تحتل رز هاما رك
 و ابلضاراتهنا كير نيكل نبل

 0 لاراب هريس انا لول, لعبا ىلن رك ارلا س اجرلا يرشللا
 270 تدل |تاعاداع نصرت اد لرب ها
 02 لدي عرار ازصربنس لور اسم



 بياع هيلز ز فاز فاو فوطلر خي اغراب اهرف عملو بعسل رع نا 920

 زيي ليسلديدرع رع نات لابن فاطس كليا نري ادسصو

 00 07 نمسا سما رزللاو ةرررلام عبرا بم صلال اونو
 لمالْص فارع ناك ' هر يار طك نو ورع, جرور ساكس ا ورع لا
 كاان فز مكمن وعز كلو وم ب تكياعس (كلماب
 ب نارك و ىومور كال يراسعلا نوصالا د وز لعل /وبدرالابعنرو
 هد مرور نس عار درنلا كبل اريد نركولارارو نان نين دن
 ل زل ةزدوكت م رلكو تنازع دانس تسال وال ا

 3 00 دسار صورا زازو و ماس تعزل هلم 0
 [1/ تدعارب اع عطس ءاررإب امرنا ديس رابعا ور ارا ون
 نر اودع ضاوبرطوتسم ار لام + ارلا عل لا

 ا 0 لررتد زك كارارتو

 ا مضلل دريت عاج هيمو رص عرج رد طنمو 00 ارزرابخ
 0 ووصل وااع سابع كور يعل بلاس تدع

 “كك | كلب علا تكط ورا عما دعم ةدرّبلاب وبا برع ١
 سس 7100 رولدلرشفلاو اك عرا ليريحاو بر لزم لرج 27 نون وزوب

 موا كرر ا كم ايلول در تهوعار كلور ألا يبرلا نر نانسي 0
 ع "تمار قيليوولب تلين رفات ربت تيل مباح يملا
 0 لكي نيكس اتي ارب نر اخرا جي اع
 7 زر كلوت رع ند ييعمل 0107 ت1 نري ءارارونص
 دامك او 7 اصلا يسارع خيل اروبا دل من ين نو رمو وك

 ل هس تارك ل 0 را زن ودصرصلا
 مدي ب بإب اير يزن وعدكب وو سك ا 0

5 000 0 

2 2 2 7 0 
 0 تس تى 'عرور هر ارننيعسا ث فراعيش
 5 راد زبد نضام البلا رعت رولا عل سادت اكو
 0 2 هديا راق ريو 1 ا

 نونا هزفادذركدرالا ع يح احمل ادت تيار قنطولا ©
 ترا هلا ركع اور ماسلو "تدرس مستر غل اهو اع , ولاروسبتنا اعريولاو



 تاسع 0 ا نر سارعد هاجد طركوكل 2 ارم املدس عزت ردع كدر

 رن اعزا كدر ارا ارنوب م عرارس تب نق اصلوم وا هنأ
 0 مار خلا نادرا 0 يء ا ركاز انباع حر 2ك

 ركل ارت سدا را اناهيراعد مكر 00 1 :مرتلا او

 اكل الس سار عيسي ررلا أو ار ظرنو 5 فعلاز داق بو تع

 ل هر كلارا هيبع انعيورر ع ترضعرر در

 يلم لات مأد او زالابسأو "داتا سترك

 اة سكان رس ا عري فلا عياد بمموراشتاارب مو هرغواررلرلو
 دوش اشلاخ اواو ادلع او رن نتلول | : زن نارأرتد دس ا

 6 دموع قر بار [زع تصرح ويقع رساركنرسارسك سر

 2س عع دعو ورفقلارز را ا
 2 07 2س 2 اعل كارلا ولالا و رع اسيا
 و الوشعرلم اكس اكرم الرفاع | م برك

 در تر عزت سا لارعرا كر كعب معز كوبا نسر رعت يل
 مرتان هضارعم السدر كلر يع

 رم دخولا صخب نيك عع م :زدون عير ادع
 رزلاعوبارعااو يالا صن اوردكاع لرفع نار دلسرلا يود

 هللباو انما, خريج نير شراقو يبذل اطسلن ةرسكلروعو
 لو رك لود اسيل ارشد ةريرلا تاعللب /و لوص ءاعل امك ى ور

 ظن 2ع "لأ (هرلخو حز كررت هن رساراساشن 6و 629 ورم

 0 الاثر ل نر تراسل ملال ا رس(
 777 ىعي ٍٍَرلا ادور 7
 ل مسند ضرار علم نان يوصومو رس رزلا تيرم ار لا

 5 او را هلدقس سارت عسل صرب وحاصل دعا 2
 رولا طياكارب وظف اراد رطل رم : لالا مناد قولان , طلا تءارا
 كة رايز رار ار طر عد ضرر 4
 01/ر!ننالووعسشلا كيور نائبصالا عع ايصارطاكروسصالاا عني نص ١
 ردا صارس دزه 21,9011 ل انيصالا
 دتس/امافار نر وتعللان مس بواولا وزو لب وكر عكي احين ابر طي اكيد

 ١ه

0 
 و

 0 لسى ل
7 

-_ 

 ل

00 

 ل ارا دولا 0 ربح زوو وكت عرفا
 2كوب راد ورز ل /ة ازمات صاورلوق اولا درارلا ح
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 رو 'ركربا وسكت لال وارسو / قم لاوزعورعمورغمف لا نب كءاط نواب
 هوز سدر سباع. رايق ايرلأ بيزات اهم "كاان اع ٠
 تيما را الاون ) نرئ العلو كلما دلل ا ويرسم كارول ار ايدرتمإلا لا

 7 لص ردا نام و صان ماب للسما |
 قر سد لورا زيوكا اتوا سام ع سيرغالع نو لاضاعئرزرم 7 ١

 ىف "ابرلا را اك ررفد سل لإ كر لاما ريو رول درج ِه .٠ رالا
 بقطر ذل ارمطإ لارا عرس ريكر لا جرو ع اويظوو سل ارا كور ارإ 8

 دال ارك لأ نيس 6 زر هددر ادد مقار ف وزنا رمال ةزتلإ نع
 26 20 رفا عرب رتل داب الا اعل راكم ارو يؤ جؤلا عما || ودرب اع لإ 7 00 وما ناربا 0 كاحاط ) رووا سامو
 2 كارلا اماني كا اب ني م انزال
2 20 0000 
 ارب اطلاع 0 عارساو 4 اي هع رمي

 00 كادوا 0 0
 نر عمن تابعا او راسا تعمل (رامازت لماما
 كو 0 2 1 ميو ازكى فذ 1 النار عسا /و لع
 تلوم يتلا طهي ون نس جعرا.خسون تاء ملت 01 صرت« ير كلا 5 6 نريرسارولا ني( 2000
 ال إع وازع دقدر ترد ع سيفعل ورسم يورك اربح اس كاد

 يُرام محرر اسر تامل وناشلا بارا ءاتربح كيتو كلا
 داما رام نم زر تاو رار قلكإ ضو ىلا طف ار سول د لسك قررا تس اسس سرع ليسا تعامل كاوا مساويا
 17 :سعناس 1 انس رزرريسفالو لنا 0 هئماور اس
 كوع راو ور العر 1رهلاوكب لنور ورك مكرر رو زادي ناجوررخل '
 اوك ان للفيلا ارت[ رز ولار عبو ايزئلاعع لكلا ورم اسرإءازم
 كامرمارعرا وت زل ارو قعاتارط رادو اطار واعد 0 اذ وع ادد ار كرام اذا نالاد نيكل ارساعت ارا

 ظ ةران ارا يبل ارلا_ريا أيرلا ,رلأ را تاتا اراوز اع ه
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 تيار علم 1 لسا رتالماثتملا سَ كرت اروح
 - نين راو جرا دهيم, ارإ يئس ها
 رو 0 ا
 ا 201 1 رع نيك رك يجئ لوس للا 10و عرس متو ال
 ْ م 0 لت 70 .ارارت
 172 مرر لري عع ترصماع * ارسودلا اع ركع ارجولا نيم

 ظ ري اور الانا ان
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 ارز ورلايلع ف رامي 3 1 7 7

 ظ 74/4 ضار لاا نو ومو نكي دركرذاولاو ولا, رام قعر
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 مكر سا عير لكلا توون نصحت مق زم اصول
 2 ادرك عد نين كا نيررص ١ او ببن ولج للا رواد
 لو اد د ريح اها سوال ميركل تم ا
 انساها ول نو عل وير عي مث نوركارعبنتسا

 و ل ا 7

 يل لق الن ا 07
 1 امنكرور يسلك 0 و 2
 1نأو ن طه 2 ب لا لس يف نسف
 ريو بارا ضربا ورسام 0 47 7

 0 الون اعيكررطس لازم تيك يول ء يرام ااضرإو
 تلف اووونرقو نسل ا !رازعاوللك للسما يره '؛

 دز ارك اركورر ا 1 معبر كلازرع ا نكلا ءالس

 و7 00 ا :ارالا كنون عوومزالللاو نورك 2
 4 )تارا ساسي نرد دعت تلاد  لولاوسار ا خبتيم

 لاو اسمع اولا ياوراعر ساس ارا نيازعتنلا تاوزوهر

 نت رعؤلار ر الا يزصركر رد اءارغ قا ولو بيصولا هس كام

 0008 ليد 7 ارفو نال سدح داك ارسم | يزعسل
 ينال رلكرعن سإرع قلارلا سل ساو هربق ترزوررلا + 1ع
 نين افرع جانو صت داع تيار كاس بيو ناكر

 رداع جد عفو اراب وطلال يل عيلاوشل
 70 هلو نرطر تسمعي زو ايصال راو تي معلولا ل ا

 دينو وعل وس دك حرص زي رو 0 | نضال
 «دراغ كاز سي ةيلماد معدي ازرع تس ال لوس ابر ب تأ
 0 كإؤفلاو هرصملا تالي وسلا الل زرلا

 مهلوإ نفاسد لوب تناهن يدش ةرعاوركير افط ثمار ونتي تاع 2! ١
 76 رت ما سرذاو افكت نوم ظنا

 1 / 8 سرر 1 0 باح أل دست رن بلعو ل 2
 كار - 00 تا نا نسحب 7 ا
 ل 1 ينافس كب تل انور سنس عت ماباذع

 راسن و ررطملا تر خيير صل اد ع لربع خلرلاو ارم ظ
 بلاقي بر 07 24 0لرس /  علا روجاروس دلام برسارعر عمد

243 

7 2 



 ع

 1 رب حام ا ناعبزملا 1 مع ارا درصان ور وزين س يروا
 اهوا ام ع نردرورلا كولي 3 هاا نويل الراعزا

 اا كرما عديواضلو 11 0
 إ رقودان را زر اعررا 3 ا

 را 517 رعاك صان كوع الوتس تام عٌساعنارلا
 ركام اون نرلرب تكل ىلا 0007 رار عر يسن لرب ع
 0 مءارعرجا ردا زيا يعسس روف سلا
 ”دإوب يلع ثم  ئرصا_ يوم راها لضاوازع ضار رو نا
 0 نروح سا رك رين ربحا ليحل كاد 2 ُتدءَسَنك

 ا دعا د رزلا نب رواد ةيصا ملح ماا ارلارظعاولا

 راق طرطلاو از مسو اخ توتح دانا فتوودر ح١ مْس زن لريلا

010 
 000 ارا ره رصارع 0 ١

 انو و هزئكرعام معلرو ا مرشد زمر مايا نريكو سارع ضاع نكي عس
 "ولن 0 ووتوا رارلاو نارصا هكراإ "حسمت
 لرب ار اراعلى كروب باع رعب ور هدو فزع درك رب

 ا 212120010 دكا ارارا ريش ا
 أرلا ظنكلتوومن رغئريخا) 0 6 ول ادم اغو 0

 17 ا 20 در رسب 1ك, نارام الاب راو يسفلو ارا

 كدضاولا عر سلا عرفا نال مس 0 ايا 2 زالت اج
 روم ىروتوبلا تان نرحل 0 00 اظرار تا ةتيكراضللا عصا

 0 ارقلا اعرب الل ر ذمارارلا || حير اهرضدلا لح دوو ريب تست
 0 / 0 1 ل

 يا 2 ناي و فمفولأ درو رع تشل« زعرور لا وس لم
 7 ملاراطزم 0/1 1 لكك الا در 8

 1 200 ا 'لانج تمل ل راما كايحا
 بونك عما هرم حط رج مل مدر ماسر بتل يال كس ثولا نا اعدارلا

 ظ 9 مدع كى رولا 0 هيض او رماو تدعو( روف
1 3 

 يراد كريما ىرار !ضلارال رض دحر را ُيردارك نس معن فعول
 و هقرطم ضمنا عرديتوع اهدا لإ 7 رع :'لا
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 ومرت رثلع تيقفرأولا) 59 رم فشل زءاص ورع ١ ذك تامل مرقم ا

 0011111 وقلت ع اوزمزا

 لكم هللا لعرب قلاب د فل لوليك سرح كارم اراكملا
 كمال ١ نززولارغ اع ولار» هععارمت زم نر نحأ اح الص وهذلاري
 نار ل نا طعدلا م كا قضت 00 مز نر ل رسإ عير

 مجرم نانا وره تراك وس ! هرب يروج زك 2 اضيدقا راك م يطشلا
 0 ل سرع عر نصلاسارك
 ل 0 منيان سوا 2 ل او لووب لرب سب اال بسس
 01 وانا بما ءارابل_ د0

 1 ورك تشاو نونلا نار فوكو ا ومال كلسون لالا فروه ارلا ذل

 را دعبل قوما 0 عام تمصررا تسلا نيج /راانريزرسارع

 05 طرا ا نول غطا دزو_زعللالا نموت 'اارلاوارأا خيا ار ليلا عل زلغلا
 لة حتا كاد كازا رع .ةرتملاو راض درو مهلار
 1 ده انك نارع نادار انا ذاع 0 1 هارد يضل زخ 1(: لع

 رادصلز «ا ذارل يل كس اعواد ءارقض لإ زار لابس

 انا ذا / ركن نزح اعونآ اوم تار روصو 1 نيكالللا
 مسالا ادريوبطلا ل لراعي 1 مرضا مح ناطر و ميل صادم
 راوفانالا ا ئ اهب طوئور ادعس رسب 0 اسر« ايفارلان ين ليريعال
 رياولا سنا زهد رمما ناار كيلا انآو 5 سوذو عوق و ذنسو وص شر لا

 1 عا نيس هيرك يوسف سا ا اا درمان سوري

 ا 2 رسولا نس ربت
 رزميولكأ م اع اس قا لافن نعول تال ىزما نللا

 5 ا ,رقاعا تلم (.5 اكاذإرا
 اما نمل طم ةلمارسلا زلال از اع نرحل ؛ اانا ريتش وسو (يرع

 را ذارلا ار وطن 01 لي ردعرتا تريتسار و ارشاد

 د و ملمع راد ليان كرد كلا حر

 7-04 زراف ك ا اب ممر نك ل (ةشامز 2 ورسم وك

 اتالم قيد امم ردد هرج ىأم اهتز هس زعل ارا
 ملكا رس كسر نلت ىلا حا /بربعا نيا علا اخ
 ورا را را ار ف 11 اراد ارهلرب ورد ر جاو /

 علوا يمك ورب ليا لالا ن هبل تتسارع



 يو [رم رولا ل ءناكورعا يسعي رعا رن اعن وفعل عب هني

 7 فرس زروال بلاك ف يرعوامنرلام نيل غيشلابا
 الاون دل ]د و 00 تادنا/ ولي زلا نسكب نيس

 ناموا بسس ارا علام ا اعتمرمالا كل نوكونومسم رادار

0 0" 
 م اراردلا كندي زافار عد ارو نس هك كادر ل راع لاول علت لس(

 م كرك 2 1 ما 7 1 ”درارن د رادرب زك اولا

 لإ ل لل نرجكرم لدن تحصي فلا تس تما كمواد منها ارز يلااعرتتا و
 ا ربك 0 66رإ ل ا ما هاك لرورل نو

 3 اي اص رام ا 2000 /وااد عطنحن تاي
 0 كرس عي ساسبعنر دوامات بدءا ررطعا عدرا
 تن تن ماعلا طرا كَ واخ ل اكارعلل

 01 ارلا ب إ" تالا اخت رص نان انرلاط نع 0

 0 ليدرأزلا] 0 لاء وا زرزمطت زم هديل نر ثلا ود ارا 0ك
 1 كر واارع رض مما اعو اممع كلش

 يرحب نسما لوما موا مضر الار نه عزأزلا ديا دن وعما كيؤرما

 0 ار رت | يور مكد معسم نرردصردلا كر .|لرص ادرج
 هر 0 روتر |ثلضعلا لاول ار م رك كارلا
 710 / ب لدينا صو دايز اعل عحترعرا رول

 0 رق ىذا رسررس نكت ايصال رض زم( حلت وسوف وعم ٠
 ا [ارلا و توسل رموز دا »فدعا ف اكسل نا

 لارا شمالا م 0 ناررسن سلا ب نونلاشلالا عرعإ
 0 هور (/ مام اصرف 4 ار سال شوز سا زرع ل يعلو لارع

 2 20 1 0 ا 0

 اونا هلبا يريم او مركزا وللا تع 4 شعري ”مم ترك أ يص| و3 "ا نومذإل, جرب زا 4 ا الاد مة عراطفس ىهتكم

 ين يمل قرر 20 00 اهنا راق دسويدلا ”لرملب فيكي ضرك
 ريب "عرش رقفلا دعو نعو رم اعز (دلا عوز وت سار تهصاشت

 تارا ير دل هذولا لنك لع هك
| 

 0 ل عن نايا يمص(
 2 لا ىلا ما دزذا ف رك | نيت ءاصلا
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 قر ؛ نعت رصرشلان نيظلفملورع من ىتلاوزترشتسن

 ه رلكارلا غار م فورمولا ئروزرههصم او اولاد قل الارث ىرد ورم لا ىط
 تلوم ضمير لا نر طر اند نفق ررع بس نبش مالا
 يودع ورع يغسل 0 لش :ى كرولا ريل ارك 1

 / اكرر عرفدك ارد لاوس لولا ح ىو

 0 هةيرفرل وزع رتل زراف طقس كب نيمدنلادلل
 0 ل دالاس تار ضل عوفر ا ا

 2س اورنلان 0 فاهذلا ءاهل دا
 كاب ناسند وود تموز زلوم و ا نوللاةضارو تلااؤروب

 راذللام نر اج /ذ لل
 يل

 : امهلاز نر نرسع رك 0 قرع يمته لا ومو ربك ره هركرادإ
 0 و ىطنل / لوك رلاوت داود كام ومار صد ا نيضوافلاو د نهم

2 
١ 

4 
 رولك 2 ناو نرسم م ذلا لادن مار طوفسلا دازوإ زور سلا درج رازلا

 1 نيمونا ديري ريوس, تشن اهل ]اولا بمن اورخاكر هذ تعلو دمر دولا
 م كركر لوط بش ردت هللا تيل عوني و هع تسع دل
 ا 1 رولا درو ةاوضفاركتم وزع هدا نيكي ررصاراسلا» ءاراءازع

 را ارد
 نركب 22 تصل عل 000 نكرر ارباع كبعررسلا

 0 7 0 7 نصرا امون لمشلار ريس رنسسم

 لإ أو قناص رار اال 1 نررعلا ل مرام جر رنا
 0 اعز راو مر هربا عررر نوم افنرما د ركع فاد
 يقرب كبدي عا 0با/بقرر سزسا تح ري / تت لاي رح نودع وام ا دل ارسارع نرد لزج عل اعاني هع
 كك نارك رج أور رع ربع | ين و در( سطر طرحك
 0 رن 0 لاول متل ىاهزلا ذل 0

 7 66 تاه 6 ل تلينولاوست كريز وودي ال 2 للا مؤذ
 2 هير موخب أ: /رداخ سيو / سا بيو رس رم الا 977 1
 ري علا اب بكن مرو 2000

 رح 2 00/ 21 ير 0 ر ا ليوس ناريس كيب لإ

 هير ل و عس سوررزنلا سورا خلل لع 'لروع او رسب لأ رواد
 دق اك كرك 720 را: 6ع توعد را ياسو سرد ْ



 وصوم علئ صالا زلم 6771 كارلا بيدالا بعل للا هر

 هير ارز ا عجباصا سن لاو نكات اصلا نع صر فول شناوو

 اًيرص ( نوما ربع صوعلاولاوورم قزلسلا ولع نري لوبا هذ ع يل يور

 باتل بلا نشوب فذ ل يرصإب راهلر]و نيَعشو فلس ايو «ارعو 0

 رهاذع ىور ىلإ ناك ال لاكن بعلو هسا دامس رت بكل نكأو فلا

 رانا زراو تدم رارابرعب اذار بد درا وذ السم قريبا سا ©
 لردع اهرررجس لور امن دوعسم زم وس نم مصب لا هديع تركي | بعل

 مك ل 70 اسرع ندع لراسح كرك ل نيرعمت نردد ياض

 دليلا ردا غرخ ىورم معي نل ا عينم م اص درلا كن تدوم اع تارك

 اييحاص هو 00 رلوعل هلل انهم كفل و برايم اع

 كورا ب نسايرلاوذ وشر تسير ينررخشل 0 0
 و انو ير هرب اع لسا ناز نا امس علا ساو لوما

0 0 0 00 

 مدخل يركن بد سار دخيل 0 ملا انرلاى ون فن فلا قاعأوا 8

 تور يرون ل علا ناد هلت سيلان سكر سارا
 قمؤلا رسب نما ففلعلاب نايل اى كارم دوووم ه
 0 "وسال لن 0 ما
 دافكارعر سكب راع بعصا "سا نافذ دعوت بوما قرا لام زل نال

 نيعلاوز عيب تف نيل ببدل زرع طساروسلا هدر ازرسللرافو ني خس
 نئناسللا هذ قلوبا ب هل ب كادعإ وايعسلا اعل ضن دب ه

 تلازم د رول اعط م زم 42 ار وم فسم لاو فيبر رادع شلال هر
 ام ربك قل عرسلا عهسالرس كد سر دلما خيساعزرل | رع ممل

 يلا دو اراد ىواواد 00 رون لانا معلا بم وعل | ورد زرولا ©
 ينكر ن عرعر شموع اما فلارنرزعاأ لزب لوا ازد نووكاغارتاسلا
 2 اج لسن كردلرالا لووك يلا راد «دادعيلا ارد مضل نس ١نيع ىلا

 . ضرير اشار ارو رووح ( عاب يدعرا جدار نم
 رهطاو سابا ع 1 تن دريكرص انجي اهل عم مهل ترم زيرو

 ل يرن اري نا ليلاورد رت هور 0 هارباد ثم[ نيرو نه

 . ”بدساهلل هال كريلااةرر وم او اال 11 ل اد صب ل ل

 00 ك0 0

 رانك فارس راش اج لهب رع سيعلن كات ةلريملا
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ًَّ 7 2 0 
 نا ليتم مد قمبر نعول هل نم طسعم ناحل روسالا نإ انور اسمح

 تن رار فر عبص يلم نا ناذا ن هسا ا, تس دارامتو
 كي رةراماو نال. تسوون بس نوزع ناذإلا ' تن ث نإ « نويكادن ارح

 ا تولورخ علان اصكحا 2 هيرو وسالار يهب ت لك 41

 راف 0ع ادرعدزادادق عادا مرر اكسر تلا وسال يق
 2مل عر ترا رولا بزنس 1 ةلناتيعرد عزو بع دعم روسالار ى
 0 هس راع "ايس نوعب 0 ةعباو هفاقلا
 ا كادصب خدع ف سارا عدد كتل يفتت 7 انك لح
 0 100 وضم بلوم ب ار

 "” (لها ذكر اهتم, دعا ارم 0 0 ل
 0 رعى لروح و مفر 6 نارك كمر نع اورلاح زر قرص لدن سلاسل

 را / يتكرر اونا نمسا ا ,اب يردوا اوزرعلاى نروسدروإاحج يس

 م لاك انس 0 الك يي م ورسام نومك ري كردرادردلام ا

 اهو رس مد ىو[ باها امسك عسر فلين ا علم

 و 0 مد تقلا تمارا يو تكور تكا ار ايضف ظ
 فوعوككب را وريد نو ورجع ور موقلا تروغيلا اونو لوعي نولعد ظ
 مطرد ياعم نريصلا دكر اهكد ن ينملا يرسم اك لضقلا نر ييو عدلا ظ
 مذ اجد ياعيال رز ستي اهاظأ ل هف سو ْ
 لور كيلا نس ارا زك ىو و ايدو تل لارض ىرانلا لولا نمو ردم ظ

 ذر سرع شيدر ما يام ىرامدلا /دك/دعل انو ورع س اباد ير تلا يلا ١ ظ
 7 ان بهعن جورب ١ ًاقرقدر انت رلا سبت يا ْ

 هةر ل تملا هين ملا ريم ويقلل ناعم أك َّدَلا مانع |
 717 1 11000 هيلا طر رك زرع اهني تن ينك مم ْ

 رضا! تار لرد كى ور 'رضعلا نربر قدر سابا

 0 باب مسعر 00 اوك سرا يمحو ب اههيلااو مد عشا العر
 نإ 6و يور ارا 0 م ىكزلا فك”وئااوأ اذلا

 000 ما ا اد نب هك رش بنزل تضملا.ر ظ
 ا و فاولاملا ذلابستاإ

 ريدا لل ل وير ىل رسما ادار نيعمال نويلا ادب ميؤتلرسا كيتا« 1

 0000 تطلع
1 
 ه نيالا ى دءادردق طلت اسيونلا فرو كرش نيو يي للا ١
ْ 
١ 
١ 



 2 وترد اتى اسما نيمزر رفعوا عمرو زملا
 الا ةزفا * دورك فار ساس درجت توزع يك تخول
 فرصلال مار تكن زمول تذ رطل رس

 را ٌئََدِخ لل تيغت اوت لقوا ه

 قش رض ذا لارا 7 دو ولا عفو ايريس ايفوس رولا
 رشا عم / يل لعين نو ران كمحسالا ني ئولارعولا م دقت
 قورزتصلاوار اعدرزاراريلا نرجو علا مجتنامق اولا ع ملل رعب
 77 دكر لاهم تاب ناي دقو وشو اعرب
 ا رك
 ب يطا نسال ادم امر تلو رجال ار يع حارتنلا و

 ظ نيالا عضم ار ماسفلا ءارزلا 2 ل اسما برسم ارا رع

 كراع للا زسار عع رك بر هوس ادع ريس
 | تا تيفءادكمار هلا وار سليرملا خل الا مع ىودحو
 7 وير لا هولا سارع مسمي م يرنرونا اهبسار يت 200 0-27

 لا 1 فر اراه زر نيف ارد

 0 رتل زم او دا هتف اولاد اازلا
 تلال 0 "و يسلب لوملا عرب ارفو_فلالا
 0 اولا اك رطل .ترئادع نواز
 اللورد عرصا زيك واع وو 7 7 4 1
 ها تبايزلازاقنساركاد اما او كريد م تر نايت لنكن مس لع
 ا 0 نول ) ارعت يتلا دع اح تءاعلا ترعسا نيم هكا !وولأ

 منار روسو كربلا او اعلا ناين عي طاف تودال ركب رم
 تكل ملل رح بولا يرانا ارع نريع | ضني دسم لربك راع ا
 يغمض نر ردو وعضو الار خللا نريجورلاد
 1 رمل وناوك لان اوكذ نكت اعلا نيزصتز "لن كماسمارجبا»
 7 2 لردع ميلا و ورسام كك رع جره ن وتعال ايقنت

 0 برادو 1ك سلا مردود سكب
 0 كور هك رن 2متر ك نكون رك الا
 الديب شرور دوعسو هعرتاعروج لس كرا
 17 ملال افلا سب [عوكسوسنسلا»

 مام 2 كدت اوم ارا زر فلل نسل تو ترتمارجلا نارك
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 ع كاسر لا مزصيإ | ملمس احم اذه عيساذلا
 2 كرام نق ندم يدل لاوس( 0 0

 هي لونا كورفت سرع باعلان اعروطلا,ا
 00 سوفا اعورجرصصرل جر ررصللا جيازلا
 وس از نراهم ليل كدر هل غلذلار ارومولا كر 7 1م ارطلا

 7 الدو لازارلا رعيزولاو ىو يباني زهرا
 قناه اس خلد ا تراي 0 ارأأيو (هريعلال لذا

 0 ل 2 لا نيل 0 ميشال

 ارح رك د اس 1 ا

 0 2 ”ر نه ارا ذل ِفاَحيلا ءالادأاذلا
 1 نسعد عد مطور ناحل بس 1 وا وا مار دام ىلا
 يمل ل ىرل لابن بعرا ن احد 0 ماصنو درت لا

 1010 مسن لسا صرح لسعد لردع ىتزر عنك عو
 تحرم ارد ملا ا طوعرداو نسون شارأوأا وحرس
 0 بالام لات رن "تنل ران كم 0 سرا طيح لع

 2 رع تا ايزتفلاو يلاو توم او ملازركس رجلللا لاف يي
 تكبر طوبا نالامورصلعنؤيزإ زطقرارلاان ني ذر ل نولاؤزا
 هلز يروم د ناطق 7 ويسو ام اف فرط وم 1207 ييمعل ١

 2 كلر 0 0 2 اهطقبزي

 و طنعز عوير بم بعضي يرب ني وعم يدان اأو لوري لا
 70 ذو تصر راس ادور صعل ليني و نوعا
 0 دور تطي ]اطار ادرس ناو ارنم انكم نوسيزمؤل
 يرز سرعخر بدع ناد دارك ضراو عزب ةكرعساملرلا كدب
 كر ل است ناو تس لاس عسي "دار نا ن:توفلا

 58 6 ماعد يبدا يد يلع تر اصعلرد ٌتيزع نحو "لابن رغلا هد ناررد كب وعئز /
 رهف ؛ةربذ نع م اطول لو ايار مدع ارو هتيولان سند ماسك سرلا ن اين نمتوعا
 مح ل سؤ و لاه غن 0 (رمو“ (,ارفذلادإلا -لعو ءاسر رسوم 7 5

 .٠ ا. دعاح فا ازلا ا
 نوكأ شل نو اف ور عا تن ككاو وعم اانا 5
 بز رص اضلونأ نعش تلاد لي وجيزتارور ادري طعم تلقا
 ظ ظ رراظزيعزر ف هلا وعبم دييوو دبرها ككل زوتبملا



 ءاياد فلاير افدرصسا لبا ستان ياو ةئئاو 2017 اوناو ءايإ د
 4 لي ان رو بصق 5 0
 والو رولكس ار هارون ار ادع ور فل فاطم عدلا
 ا لا كلور نهم كو "ناصر
 ا رار فراولا رو نواز ا 1 يول | ه
 ىكساوير زرع ارك اعيخو اردن كارارصا) ارو وسد سمج
 عز 1زرج ازرق الون ارت غار را علارسعلا رجح رولز ىررلا
 نيوزنولا كرر يلا نحن دل ةزركريعا جور تاس ورشل هسا
 تركك بردا نوساتاداونمالالك قايل مسار ارا

 7 ربا / تين ايد نات راسل رهاؤو 0 لا من
 أ لاير او 0/0 م 1
 7 0 ولا 0

 ارك علاو اهيل منكر 7 1 ادعت ايمروف ان
 ع 150010 2 مور شل ارزرجداطنكأب اروبا البوس
 1 لردولا ادم رم لرعسو روما
 و رار سلو َنلآ و مدس ورمل شرت ل ايو (ماورع 0
 000 ةيتاوارردع ضو فوتو

 رورو دورلا لي ونون لال و 2 دررل واغسل لاا
 000 1 سدر رجلا وعملا 0 را
 00 5 "نيس لاس الع هيرفف
 ورع رو «غوزولاز فلاعز وتحيا ورحم را و و ةفادعإردر

 كمر 0 ل 0

 هلو ذكرت | عمازلا ل
 هليرلا صرلا و جحوقللا 0 علا رار ذو فلالاوبر همر ارلا
 شبا ورح تررازلا نعم !تدعبتسلا

 لادم ءصلاوبا_ نك ادلب صر هلراوم او دوب ب

 للضار طار دولا غلماط تمماماع تطعن ا

 ل فكنا متر صر ركسسا مكس / ) ىللا امود نم العواد مقل ا كلارنو
 | طولا تانع سمج رح اع اعل اعرع اتش رمور اخدت علا

 0 وتل ريكو رعاص لربك د شر ر بسورواو 0

 0 لزم او 1 هرم نيل لركوناو بطر
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 ١ كل ماو لهما املاك ىئَسيرل ١ املا نزتا ثور يوتشم ا ل ادور 0

 سلاسل قع رككل منا زتةطاع ار حدس و رينا سلا
 وا اعز نمر اعنرمكول ا عوور ىدر و مفلا اعمر يت ا تر ىرهلا

 هور نورا لك تم للا عادي هع سد وقد يزل
 / تمور ا رتنملا نب فووكا ارنا و رارلا هز !ىثد شكاسوارو موسكو

 نيران ىسص/رإب امرت يص ل سارا تور بودلا يملا ينسف ارجوا 5
 اقرب ع شلا يرارلازو ىف وريلا مو يمس طرفك ردا نويل نادل
 لاتسبلا نر زييس رعي ريح سارعوا نفعا 2 ل ندلا (/ضورعملار نرلارل اوي تيل اور
 يكرر ارطاو وك ع اسس ملاح رد دل نجر يدنا وكي اونا كو
 نادك و ولالا يسمو مكووس سمو يرعلا يالا سك يسكز ا
 دايعبل الاسم ا«ادرغ (© زم مزيد اا مسلي فلارجد د نر 1 اوى ا
 | ير نعل رار بنوك وو راند نما ساهل او ماونط س نلا تار تينلا
 ميو اد ينك نسب دولا رعت ا ل نار نو سدس
 قووضول نا كيرالا ورا تعن دخان ا غيز سلك( نارولا فاعزب
 يداك صلارلا نيل ادن قولان تلا ب جرو دن امد احأ سيرد الا ىسولا
 بيك ينلار ارو هر نرلا درج ري نزيل ىلاول ل أدور نفرسن تما يلا دلو دساتير نتا
 ردع اتالم نرلا معلول آنا وريحان ضار الا نزا نسا يترك اولا
 وتو تلا قاوىو] لاس ار عر ١ نكتب نومرس ئل و اعرض و سلا

 ه قادرا بلرا تكولموشالا نا وام ارو بكسل
 يول لارلا وفر ازا واول ىوزلا نو ارت يس ف فن رولا لولو لم دك
 0 رف و مى ةرجو نار سدر سلا زب نوسلا ع ءأي
 ورز حساب الأ رفا وطعام سل راو توف ران ركل 5 لاداك( يقتل | يووسلا رركهيرسا يعدو ررب زل يا زج ارسم
 ريالا و 2 تاء طرحك يعلارع ايم امم ا0نسيس نكرر دو

 ثار صني صال عان هيلا لمنور تعزل اعنا
 لي نربي ردنا رعود اكيد عيلان عب يصور وكو رتسووا يدق ري

 نيوتن يعارتسسار ستروين رع أ سدا ءارلل مؤنس
 ترفع رطل مص رئت سرت را ا
 نم نو بعر يوم ارقز رع أ نيواعور اردن زر ند انجز كولا در مريخ د زماولا
 يقسو ولا بورما عيولاو لن رس افلا دور لدا, سن طو ثوبا

 طر تئدض شومر تاتا طفت كمان اجرك



 2اس يس زورو

 ارماني فنفس ل

 ررإ ورل

2 

 "تيرم

 8 زازعراب / اين !رعرما /4/ يتيما نم عج تسلط ذيج !
 | ١ را فاسو

 يلد ماس كلل حن نرخ وحان او اديس معسرس سائلا خس ا لك يل ااع هل ثبارايع
 ٍ | و سول علل اان ز كال تور هن
 نر فووكا ونا كامل هبااهس علا درهككز ادامه ليف ارارل أ سوك حسي اوس
 0 34 3 وار رهو مر لسنا رزتما ليز مورترل اردو راسل جرم هر | لكيلا فيصل جوخ نرد اد عرق 0 ١١ 0 نا ناب و ناهيورلا سكب نونلاد تل لا ع
 0 كيو واجر سل عير را وزد نبى اهل ريس ل اولاو داع اج
 تقود اؤد مرق تركب ذ عمر ءدص ف تير رراسلا ترك لرإ ذم للروم زيزكو او

 كروب اراد نيوتساز رد صياح رج اد اكن يدس نص حابس
 ذ/ فرس و سس سوكر 6 عرارول يدع مضاد رطع اكل لن قرلار كولا كتوم
 فعازتلإر ادا تع ىو تفر الا فه كاضفلادلا نيكي لسعر عسل
 ١ كيدارعم لا مولع ان اداريا نوعاالد بولا يدم( أو ارضي غلا اوكا
 روع نم نهم وعتاد "دابر ءاع تسر «اشل تدار ا

 اضف 7 0

 دنت فزز كر اهنل ار عا نصرت ءاعردلا مصرس و ب كد
 رار وكن رص لرواد ركود عادع ور ركود واز زارع د لوعلا

 2//ةنووكوفر وما نكسر دمك لغد مم 1ث عل رس 0

 فرز دزرلا مبا اح ار سعي زيف نكي ينور نوع كلا ليلا نسب
 ماذا ييرلا_ دع روت يدلاو لوئلاوررلا ختيحدلا الرو ميلا رسم
 "21 اب لو تري دادس مجرب سرر زا يردملا يرغول نص
 1 دكر راك 2 اور ارا 0 ايدنال نوعان يوما 0

 :1كوتإاو رعأل99 فسارتو نار تب ار روس بعيد سؤ لا اول
 دع نروحو لال يلي سا كاكا يعبر خل لا ل ب را ىكمل 1

 ةيولاج لا نيعمشلا ضرر د لعازررعز رجح و سا زكا مرات وكسلا
 دف طرود سويغل ايلاعن وار با نوكم هكر لاك ىس اعرل | ببصو.ا ه

 0 عت ن0 يرجك ذم مارد سويدي لوك عسا او
 ةرلاطا زعيدبب ىورا, اذ ةوهسسعلا_ ملا رويل ارح زرت لربح جحا لان يرو
 قولا سرا لرحيل ير رخو سيلا نرعطاو مالا برر سا
 - كمل قايرلارسام كرولا لترا عروس تسر رارسدلا
 ' دسار طلاب ربايرص/(لينولهمهتاولازكر 3 نبا فتيعلا



 ا ر نول مسد ناك مداو علا رص 00
 0 احرك إ نلاازم

 عروك خضر صب ركل نان مر 127 /6كنوتاعا

 تف رارعتإ ار اكو رشف
 0 ع رطل بولا 4 انكم نرروول 7 (ذرر راع بسك
 2 2627 2/0 لاعمال خور صلا/ سرع

 برت نو ن اعلا ار رار ستاك وه ف هلادرع كرز كرجل نسا
 , رول و اعيولا نور راب 0/11 اوما اهرورص
 2 نسا طع 0 رول (س إل

 كرو ندا نظا و كا دست ادا يضم ا ينط از مع إن ترن كالا
 9 موهير( قرر ويس ') لاا لول كت تتعب باد تاريرل نيل ناك
 7 ىوعررلا طلرلاث ,//ا فاَوَو ار يط سك ار نارك
 0 7 0 56 سا يزردرما

 لاا دع وسلا بلع ك كك نر
 دول ل توازن ترا سار ركام كك عراعم قررا
 10 اا ل ربرلا لإهكولا

 0 روما 00 ار اينما هر
 0 ىر عملا «يلفولر طخحاولر لاح ررعلا سولشا
 رار تب كرا يرش يعرج ك باوك 77 .ذع سك هه ملأ

 ىلا افرام قطن رعاوباصرانماث الون «ميرعرا نيمار اكان وولا
 رالاوست لاك صرع ارز نزلا كعتنكو وا زرف لكما
 نين رما لري ف 'ن تيرا رج نعرف لا و 46 / 70 / و

 يراك فد 2 ام نضر نصا موت ووسع ضل اا عر ور
 لعالا ءرحح لم ناسلبار رولاتالا لود نيو عازر كرب ل 57

 اكرر يالا رك سلم ص فلانا نحر ر طائر اع ا
 ذكذ « كول نيرا طال بعمرك نرحل زم رار اظل

 الر نعمو زل جار وعر ىصلا درر نكد وا) نزيل ركن اال هرم عيسي
 2 رسل يهودا ع ”/ادع // سوك اطنا 2و

 0 كم هر نوبت ازيلال يكن ير ا سك داركم
 اكان زنر نر اعرب مغ ارشو رحل رسال ب و 10 7

 07 ككنل زرت يكل وسال نيورسو رب ام لارا



 كوالا زمرد هردسد يل تلميع عسانا
 ا تي نبولاويززلا لب تيومووكب كلل اضعلو دو ١
 اطر دعلارداو د تلأوالر بر تالا متري ير ساررس ني زجا
 لابراز اكلاسط لا عمرو تسلا و إس
 لور اورد كمت نكت المد يا ليلا دلل تلو عن يضر ركن اس
 .ناطد تلا كرر عووم تسلا دل تعني يك ندعي شاو لع صفأر
 ورواتب تودي د عرس حار صاب و طول جا هيا ىبسر ا كارب زلات و بحال ضفار ن وسلا دوس

 و دز عوراس طل ا كحاب ردو سل دارو كبل ورنا, ليكمل 0 - 2 يا شيول ا مضل واعمل ادا رعد اح بسم ستر ريك سو © 7

 ظ ل 1 ولا ا / 8 -«ء. لاول 5 © « :

 تمص مر لي وح زا ع رومولو نتكو صو يزعل ء ميكو لاو نسل ا اطر 5
 نيكو جبل حر هاز فصار باوك ا جز عسس رعد تو ل زر طر هيسرلا سب دعونا نيرا رتل ديكو علا
 0 ا 00 زحل د عروررا عميس مكسور روما

- 

 5 رواد ند رونا اعمر ٍ ادمل ل ورعأب اعذ

 راعطل ا نإ يول ا طعرار زو زم نبيكم رج /نريع سر عتاولاو حو ررككا
 تاعع ابنيورانإ /راسلا,ماولاكتددجنو دج تكرر و سارا ب تعرق

 رولا قادوا دعبل رخز سعرها دبا نانا رمحا رص اندر رد
 نايارعم دولا رك تس 2 انا كا خاا رس ياسو ويارا

 هارت راكادوسدنا ذوركباسرلا لسن هن يلو ريو كر سلوكا
 «(لبايهررسا م عيزرص لاو ريل ورفع دع اص سك عيش هور فرقد
 كرولا مرو بكير لا, هلارورارو كر ط نيم الاجار .ولا

 م افا تسلل ككل دمر دخلا زر وعزت ابكر و نسف فرج درك
 قوس اناعت اصنع الا ع وللا كتان ايزل س ضرما زل اروع
 ااكومر الارسال, كاب ت اضل هو رن نولارك روجر اروي قلاررلعألا
 نازورو لاعبا الس يحل يقزص زكا انتسو لوز ير ميرادع
 2و اكوتلننارخم رس ورتساوزريواتسو رأس اكع ا
 "سو دب سال روط لادا كاسر عرتا رعي يعمل
 اا طوقسا, انور طي كلان لغوض احاول كارم دعدم
 درسوا عار وزعاع هكر تلالاربك ف اقاييشو ليه دلاعرارلا ردو نزح

 ليفلاولا كريو هدا لية جيو واعيد ايازلا وارق ىلارسز كلر و ارز اجر
2 



236 

 7 2 هدا نام مكمل مر ندلدلبواع  جزوحإلاو رس ل
 دو رصماب/ور عد ايار ضير علال ردد ل هلت // يعلم ورجل

 دسار دمر عال سارع ا ضئووبلا ل 51 ةسءاع عا قرعلار تا

 0 را 0 و 00 ل

 9 1 وال مرر
 1 جدو ريك الما متر رسل ساارز  ىاسمل / 0 0

 رول عنو ريت 11 ير دريك
 1 , ىدانلاضس ْخ وول

 000 6و 2 "لإ /

 : ه1 يجامل ا 1 تا
 ةدحاريسس هس ع مكة فازو دعاوي يعسلار ماني تن كورلا ما
 نيرتناو 0 يلا ن 2و ل سادس بيساو ضل اول
 00 هز عماد وات كر كاما دع وزملا

 ملا دررمالا رسولا نع تريم بص ولارلآ مز كين هك يوعت
 7 1 امساك رد / رار در اونو اهيرعيترعشا ا

 2 1 ابهر در هلام ع از باول فرجع عك عيرنسم
 دمار فرج رطل م دارا ) ملا |. عساكر اراعنقو ميز كاش
 واوا عود دعو رولا يو لعأو اليخ لسع انشاد باك
 :هلراع: عشلع تا رلارريشلا عزي برت اعد شن نوب ديور ارفاق تلادارع

 3 07 زو و هرغيم فارول وع ادع و بح اووشبا

 4 "اهرطؤار اعز اعبزسيلا قود هرج سورا ارز ليما يقررمح ا زكي رع
 53 عيبا نوه نعرال رلصو رنا ماو عودا ةرس ابا زرع صحلاو

 طاطا اما عملا رسال فو نزعت يدم سبيلك نسا كلما
 24 اس دسار ع ترص ز ىلا ديلا حن اكل يعلاو ردا فعيز نهكزوعف

 0_5 امعالرب كلا ل الملا و برو تيب لطب و

 ” نوتفلاو اور "لعل زرلا كرم بسلا يوحي احنا
 لهرساولا انو رداع ريعسسم وز دفن اووي

 قط دروع طر زي نوعا زل موس فر رزين دنت
 يراانإلا ليزك سعالزم و ل نانو 0
 راو نا راد ناولكن اواحأن تكل م و ادع نور معيرط احن ا
 0و هلو عيلارااو/ريعنادس عرضك ضو 0 اريك كر عزرا



 0 كا سركاخ غ انور وتس وأ 0

 1 0 ايزل فاماللاوارلا سا
 ا مر :صالد مطرب اصلان و ىلأر ازلا بو
 0 حرر نيرا ل دارا ريل 0
 وفن رم 20 تللاو ل صزرب وى سارع

 18 111 موس تس صال 0
 00 ردها فيزا لككالا درك دكر ولسل احر ؛ سو س ىلا يي
 ليس ااوذررلار زرع ورم يروح زينيكبجب دنا يسارا 2
 0 0 م رهط, سيق قرع رص او داوءرصسل رك عا اور يلا ع

 رسال دارفل عرفا درصل اى زري رصان وهاس كركر
 0 06 ريتش ضارذع
 كلها وبار اعيننا و / اركان صان ررادعيور يالا
 قيد ريم ارناف اس اسال يرتد سل دو ىروصلا اع
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 ةتيارس را دملا اصولاسه ا ررولاو تطول ا شلي ىزما كففاز» بع يمس باشا سا ف ارئرإ ماع ه 0 2 '
 فر خيرر قبلان همر ةيوير وتس ات ستسهم نم

 را
 وارسو رمال يور يكرزرل دوت سيعمو فد زحام اووار يوم: عدم
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 ارز زم تطف الرا اطرعا هخرعلا ءامام ايار كروب سكران فد
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 منقورضردارك 2 هودرا_ رلاوب فهلا وأ
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 (نيروتار نعل عهيدع ماو كوع تح زو ترعب ردعوط عالااسلا
 2 كعادتك تالا مقل عر اءرلض ف ارحل اكذ' كنار يرلا
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 1 اروع كأل 0 2 3
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 رس طوس اريل وبلا اهدا يزني الارا6 ه
 فاض وسم اوراس تمد هدرا سل للا وازو
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 كرما ككل لركم نعرباو ني نالاد سس“
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 يبان وارتاح ذ شع كالا ل ل112 هيولشالعو ارادوا
 و 0 نعل صك تريكو ص 0 هدكفالا

 تاينريإا نبا ارجل دعو لاك طرد نيا ذاع تلوم دعا

 2 ترم مما, ستعلن
 0 ارفض راعي عا ءالادعرر تيار يظر عمات
 2 تراس 0 عد نول يب نويلسر عزخول ادب خيررص |

 16 لو (هيررلولا نلوم 57 را
 لات عاضال اردو كيان الك تكس فاما
 2 معلا ايا علت زا ان كوش الات يحد سن

 5 فايمّدلا نول اس جرييلولا فرآلا مازاد. كم يناولا
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 لوازم اعلا 7 00
 صورو وادع هير حرردولاعل ومساء فلاولا ع نر ورز لا لاوس
 0 نراه 0 9س
 ري مز يزور نمطم دوك علو سمر رض اتي دارج مفرغ الركأ



 انهن مالا 1+ ولو ارتب سشن كام ارا غؤوازو
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 0 لروح 3
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 تلوم عا تيم ت تزور افتار اص زدا دنع فاول
 وولاوا تدان تسكر دل نركز اول ادوعا
 تلكيروتماوكرز بزر نصت انقل ةزدطلار عمر وعسملارسعأاو لا
 القا طاسعإرذ بط ض1 1 ا ا

 اشم عك وعلا جينر ط نارا نرخ ام صير
 رعبا رقوراولا فلاب ضتت لإ رادو اقر صو يركز اص

 اولادهم يطل عنا او هيغل
 يا اسرم_رر مال رس فوك /ونلا لوك ورقلا
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 0 : نات زنك دنت روما اركرلا ل 71 9 هوك و نوبصالب اعنا
 10 ائكأو ريم ارلا رن ذل تاكايلادلا

 كورن ويصل | لازما لرعملا ترج نس روت نيرو بعيل رارصل وشما
 0 ا ا

 ع داود طن اك تورز سسعم رز لكلا كيور و وكت ورإان ىلهررم / "كَ

 5 4 لال اذ انكبورسدزعلا اعزورتع يبن يكرلكر كنك
 حي 0 ادلا لإ يرد دال ازس نس راد
 كيل 0 يأ : زا زامل ارئارم 2 ١

 3 0 رالف ضيا اعزلا ع كاك الدارس للا

 7 0 درج يلا مد مهل بر هنلادازخ قى (طاخأ للا يمنع شالف
 0 ناناولدو و 0 نئاعلر دك طل زم نزرلا غو وهلال نمل ثا

 ' ل. ام يسدري لالا ملنل ضل يارب از نس ؤسلو با اعومر تسير
 5 الاحان كلما هرضل جور ريل نحر امك سس مودال ارسال 0 و

 1 كيلو طاطا اك بيرعتلا عز نابت ذون ورفعت رتل .-
 3 د ادا زوزو رس إن عسل لت رع نولرسو ميد ند زفت انا
 5 ار ل اندر © ةلرس مرح اولا و اصلاريحا نريحيز_رجيؤطلاولا
 "كا علولارسإ حين ريعل ل كر[ جينر سا اصول افاد انضم نام اعلر
 فونرط ع فال رسلا هكر ارسل د ىلااماز عن كرولا زب تر سلا
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 فرس رالو تاك اااه | خل هكا راعومو اذيرحت ناب
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 ملا

 ربما 1/02 جرس ىل

6 

 هر

 وس

 1/0 11 < مودم 0

 ص مضلا عفو



 صرعرلا

 كانو والرطب لاو يرصلاس يل
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 اروح
 قا ولارنملا زب نرموزلا نافل نعضيل الاوزمل ادا ع فاق أ ©

 ميسر مداهلا نورك اكلإ ناو ماوع عضل | رة رئاعت 0

 خيارك ردم ارمادا زرار ع/زيسرولم ل يغر طزشا
 24 اير عاطرولارو 01 ت10 و يرلونامس

 فلي ميل عدلا للام ترك سلا زج سأل هي ص جس
 لطفاارب تروا عر كر اح زصاودارعو سارع نس تجتورب تنسو ار ب 7 ابك تا
 2و ور اب ت رح راك عر اعكت اراك وعلا سولار اعيضحلا

 مملاو] ادا ْ

 - ريو ار عسررور 1 لبر صرت حير تضل لري «نرلارل كلا, يف ى
 02 دف اهلاولارلأ م

 ركيالادد قافرلاسيئوسر را نيييعمسل اب مدع سرر از وعساك
 رولا ف دا تور سشصرلار اذخن دس نري شرع قولا دبوس طرأ

 اكالزادادرلا عر حتكاام اهلل ادعم امر تسد لو عضو رلالل
 . الو كوزسوخإ م ورتف ةورص ريا بارز هود ادا لوإ ارت
 ظ كاع 1 1 راد شارلنلا ص اعااو رت ن سمعو نادر رعب عج

 | وظف رع اهررجرركو يجو ادوءاو دوسان يسارا عر درر علا ع يراك
 0 بسلك ء اح اوراس ادور وصلا نيرو ساو احمد ار شوي و رزئلا
 |دارطو 10 لا وطور طل رلاكولا فقدك ورصر ىوزعد لابو زوس او
 ا ل حلا كرولا مك عر وسار كولا نيرو و
 رالوارل اند اج ماعم ارب | بعشسدلا زو ل ياا اسس ارجو ير عر

 | عر م 00001 55 مورا براد لانززرلاو اعداد كرولا يكرر عير عيو دال يحاولا لغو رجعو
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 فضلا : همر ئه كج وسو لااا لتس نس ماهل صرلارر ومر ئوصلاروأر
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 ٠ اقلط لالا قوز نيفيا دل ورنا يع رعايا و ليي



 م نم او يسرلط نسر مادلكأ نإ قارولان نعدروسدد ١ األ ءقا

 روي اع نجر طنرل ولسا أولا نتور وتلا اصنع
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 0 2 املا رلارع حلا رعو شكو انتم مر

 11 / عوار و توك 00 باورملا 1

 ا ا دك اولد روملا رمل مرن :نم | نزعل يسارع
 تلاد عد[ متلو قولا السل رن اهو سرا ارنوب يتعلم

 وألا ومر رولا زد خ انا ورتسلا سيرو | وسلا 0
 محامو يرسل 0 تر عمرا /ءنديع



 رسب اعلا

 كيرلا كاكاو 9 توبا بسنالا و هك فاو ّجاع 0

 00 ارسنإل مارا روز كيت لرقنما ذر ولا ةرعبو
 4 للا ل تفورل الاب ثيريوو كل ًيناوررم سن
 دعتاررو عطلاو ,ةلاربب درلا أوك دريل اواع ء ضسيول ل اع ع
 0-1 ار يقسو رخل تفي تفبوصدررتكو رحبت م

 مرا دوسان كو و طرلا نرد احلام يور مح ادسمع عصور ومالا دا عيزس
 عسر دورك ارت ريع ريو ورم و مح امر تعلاجكن كياولارب]

 طيرروهسارخإلا حا ماكاو بيار علازدز ل ولورا
 ةىكساىرنأ كان اراد الاد رس راك ملف سئس

 توتو زعل رك ا[ (نعلا و ماكل زل اصلن مر راد عر تاو

 7 داو واول وادلب ررودلا] تاو سدلا تيل ساعي مت سؤكا

 1 علب 4 لروما 4201 كوسا لطفا بنز لي
 رار بكل كلل نورنم فهد است ينعدرالتزنبا 0/0

 را ططدرع زلال لارا ةزماز مزور الار تاوييدهوم ا لاو

 فدل ارم ىلزير غار وبران نادر تيار ني نك 0

 ”> ون عيبامر لا, ضلال رددلا ةزطانو بفروع دار بلان وك ترهل ربك ةلامكلارلاوع
 راسو ير عراد نسل بضررسيلارلا ا م نر /هتدير اوريو

 ديوس لاك رسادع راو نمصأ نار وير ماعلا وررولاةسئارزإلا
 2 روم زر عزل سزلا ور أردت 2 )و سنس يره
 050 ور (علا براري ص اربا ذ قلاع ءكرور هيرو نرلاروكل

 ركاز لا هسا ذوي وسامر ررص ا رح

 وروما ساعل 00 راسل رولر عا سلع
 و 7 لاعلا 1 دم 0 سبل ارا لعوما ا 0
 0 الس فيئدلا 0
 ا زر ورح ( ري 0 م دما

 ةرتاروو كراميل ز ارنا مث دلا_مكلق ل ادلا بتسأل عتفلاو:
 75 هادا هاه ووو مل ولا فلا عرد ا
 0 ردا نخ ا ووقلاب اورصاب ل0 اء زكام اعز

 0 وكوت ادلارعتن للا سيان وتو ةوررول قبر لروعؤاو 0
 ا رولا د نر ءر فازه هت و
 59 ذو اللا دارجزجز ركز را لد / 0-2 7 توم
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 داى در الاس وعالال يسن هكوداد ةرظم قت زو ن اعط نركيإ /م الا ب
 ريض رضوى نار ةيزنرصم تن صل ورتزر متت ن و اع عدي
 كلو صاذعورصمدو تلاد قاولاون اسائرلب انزع يدلم/ز هن علا
 كر ييرواد نطير دك علا ضيع ابين صوناو كني رع
 اردد ومص ى د كلطاز عزرا ناهس نرد عاكس ايام
1 0( 
 0 2 م 9

 ام
 مركز مأركملاد ومس كرا وعسل 1 عمتتجومدلا عش لزم. كءامس ىو نيت
 .ر/اولاطو ماكر كالا طر لرب يضم ٠و رولا جيزي عا ظل د رعج لانى

 كرما هر ززوع صلاها سا رئدلع كايت نزرع كيرزع
 كاوا اعز جوررصاع ع درص عبو ماس رسوب طردتدلا حينرأ
 راترالاواززللبعر هول ريالا وز ناعم ادولاوار لو تيلس
 تنرلا وهو وميت اما, ث لوو ورنا يشعوو جوس رس راج ورم
 رو يع (ايالاعاوتغو واسال يلازبرردلا يكتم دلص ف يشن 0

 رطزالا تعرفو تعا مستارل لو عفط اددو يوازلار شعل رابع "ماضون اس كزإلا واو اكيزر ورع طم ارز ةنإلا تقسم نص تعا
 5 .[ي اع ىلارلا رم 2100 نورا 0رره جزيوروساضرتتكو

 0 بلاط لع عض نمد نيكس ادرك ين ل عن نعي
 ورم سرر لانا ليو لا للا درر يواوعلا ار عصبز «يسوددلا نييرعلا
 هالو د ضرع موب لاو تعملو رمد هتك ةرادك ب طسسيوتدل

 هداسساىرروسالااعٍزر بص /اررسإ دو ىرطنعلا طولا يع ع ابا عع ادالوحر
 تدالسلا ضالارحأض احر كلا ل ركع ىو لها را دعت ارك وعسم أ
 اهوى دال زدل نرجع واروع فدل لك ضعلاولا نعال سرع
 فرعا و ىلا قرزلاب ولا اعرج و عيراد هدب نرسل سكر رئلاع
 باولا تس ييلارهأو دوكورم عرتخعم انس طملا رداد غيم نارا نصا
 ريك ز رجا ماو 05 رس( اهبور ار عسل ولم ذو ها دهسا ىك الليل ن
 7 سووولا مونرو سلو دح لسع لللطووو سنو مف دك عم اصرف لك

 مرادك صو اور تفلاو دارو صام و وسن ل لا طزب يهشر لع
 71م تس ورلار ام نع هل راق فو نيب ا ئسوولا طي .[رزوملا

 لذ كل دع مودك خفسلاىدعلا ع هز دار واتس



 نيا رلررلا رسل ل اري نرل الياف ولان رؤوف جيتي دنا
 /طماورابا شد اى لارج نك بدر عي طجاك إما دوران زعل

 لع دنا [ سرر اوراكل ذمة يع نسا ومس كو رن
 والو اهو سل اكن اي مم اهلزعإ نا عضرع (ساندصو ناد سس سس ع

 راع 04 7 ردا هرم دو 9 مس مس رسل ياو مس سك رم

 الو ولفوب تارازلاو فلالارثو انور ذل نوما ىلا ن ير حالم -
 راما سمرل عر علا ن يعرج رسما مسسعربج ياترل«ث يون ن هدرا نير 0

 لالكاوتر باز عر اوررللا لير يمتر م از رح طب اش يرو دنت لس
 دورمانالا سهلا فار سل لارج ن در تيس سا دهئي عع نكس نر ن كور فسررلا
 لي در» ت اواو طئر ارم اكيوعيدت تعور زرع اك شرد امك تكن و ضن 6

 مشل ب لعالم اراراو تير طقس رمسل ار هن اديك ارلا مه يكرر | ٠
 دورا لوكس ب دعتولا سا ديور تسم اولار فيسصر يظر مد زمر ملا
 الار رع وبا انما ساروا تاوعولا ب عربور 76 ق ارامي شر اد

 معنا راوهفو زو رطللم و نرماز نضل او كتارا
 مايسملا زي نوبلا (فاودرازلاع وتصول ار انامل هكر ارلا تس قضوا ه
 لاو ععرلا سلس سل لع الهمر زعم ىو شو م وغيزند مهحتلاو ناز
 :يرائلار نب ترح د لص فاسدا نرصد ظن ىو, سو رعا د زول لفرض
 ربا تيار زعم رول ارئا زاد ويسر ريك بر ءلصعا ردا زمتسرالا زغاو نسر اع
 داكار ن كل وفرار عبس دلوع رار دع ذو ز هش حلا كرم
 نفد تزل رم يعول جس كرز لهي عمزاسوسولااذؤ
 نمو شو ةنموماو هارب ل ميار ادلا ب اسر | مسوس بوكس دا ©

 تيدر ارارعإ وبل رملو مون نر م ا بسلا هرب نل الارعض نونلا عرقا و يكأ
 كارم كتر بل ىو وهرارسري لم لل (رلار الرسل ئز كي يع

 يى”ورملا حارس رتساعد ربا عناصر رودرا ه
 . /ورلا ليام ايم مارلا ىلا هوس عووإ قو تدحاولرطوم ار يلا رع له ارلا مع
 نمل وللاساعلاولا مس اسير اهم عصر فرجع ا كني غسل يل مد

 ليدز اعرب اوم اولسوي داع للطن ير عيبا أر حرددلار يصمت
 ا ابحر اولرهلا حس عد ان قارب الع او نمل رض عل | وتس 1
 ا راكرارلاب لكي يدلاارعطتا ال رنا ازد رشا
 ', بيلكل او ياللا وزر دلل موس رمد لل صرربرلا تعز ع سارع
 ماو عيا كمالسم سار 222متر سا بوراك رلاع



 راما عاملا ر عسددلار نجي لا معو م/اعاعود هووع حالا
 ممر عنارلا ن 6 كرزون نوال بي هيا ساقرر تاع

 نيو دولا ا غل هدا اور كأو بسور رس ور (با زر قوه وهبت رئا لا
 راما اصيمو طلغ ا نو رو رافال تدب اوعس ًالروسءتب «زلازرع

 درولا لي سارع رع كور لا عاد ىدارفنإب ثنا م خابلان رموز يي

 ارهيراطلا رعد ارو وركز مارب ورنس مش

 ب روم ا نز نم دارا ل دوادو دي فس دارو نرتاح

 را 0 نزح ووالا رورو / را تح سوك عن ردع
 لاوشتاو هرصفأ) ودعم زوم 1/ ب رجزوشت رددلا سو
 ا ره خلا سام هيعراارن و ا ندا روصو
 وأو ن ىررلا ل دج ورم صعبزر جيو كار اعو 1س او[ إ رن ع

 ا 0 را
 الرا ار عووو عصر يضع تحسم 3 تارلاؤإ عير

 2 و جارلا لزرع راد مك عيشي رلانااع 2 قو تاك تام

 ل ُ ةكااو ذر م صلاز ال كردا كاع مسام جز هن يكأ فلا

 0 ا ارث ل و [(و هلبينبكألل هدد طوبا 0

 «رع شرطا مار 7 كمل اج و نريعولاو هعلا مر ئابلا
 دضفلا (سهبطل سو ]رم ارز 0 للزلءرارئلا ديلا
 فور 6 نسا و( نر او سو كروم ولهان ل رص ام سيال /

 دز لرمر_ررضولاو عوضا سلا ور تن انتو ترا وا ارك
 9 1 0 'هدرنزوزا يور نسا تكدر ءارلا اص
 .عسرا لا 2 0 مرا زرلآر م اعوناو ) أر هن راحو
 72 نو ىص احول كيد وبو ل اهون م تر للاوع )صن

 ا

 را عفا يدوم تلا دانا هيطماولاو تجماردلا نيل

 رماهربز تا ءدلر لع م اس لا نر مرش

 374 ايام ننلارارونو ل
 لا , مر رو ظراع خوسا مو را شاور )وا ئا وف

 و انت 0 7 1 0 اكو
 هدو شاك الر الا امال كاريس "و !ن اك ةزيرتسالا داك يللا نمار
 0 ماكلسملاوثوو ا ّى ات داره بيغ تفشل
 هتظررواداغدا مع روما 2 رخام لالا ضورسأ ايكو وسلا



 !اساعزسلمرب عايض امهر اكد اناس و لريلاارزع ورا طولا والا رةفلا دان
 راكب رداد نما ارد ننكر سعود

 رب تلال يالأد زل وو ور نييزرصان حلا شناو الازم ا
 ارمسع تولعزاب 0 لا زريرلاحن «/ياومدقت ن لا دعرت را

 وكلا 0م مد عن اج سل اول تدالتس و ٠
 ردا ركرص طكرصلا مج آم لا مرد اكيلطع لا بيو داما ف معلا لورا
 رول وكرار عون صال هوما تموت رعاوا لالا
 زا روراببضلا انى جرن معانا
 ق1 نس ارعر ل اورو 0 كارلا ريشا او .ارتلام تملا نر و
 روخنفلا ارباوو 27 لوازو ل ادد لالا دش كو طقم

 ريال رانا تال روع ل رلازو ارجو اروعسملا جي ©
 تل ملدا نيسابعروا "ىلا سرروغم او |درلا ملا ب ء النك هروكلارلا ع
 2 2 0-3 م اوعي حرا 6 ديما 1

 عالما مد اج | نرسل رع تاس رحيورو هلا
 : 21 9 1 نكاد لمادلا ه

 ل كسا لراس 0 ربع
 دارا ل ةيلزاد وتلا زان لص لا دوحو نازي بل

 رانا لإ ىلا موا مينو ادرك رهص
 تكرير لا .اهنترولاو ب ماسك زالاد تف )الز ان ن كر لاخوبا ن صرع كلا

 يي يلا عرار اد استمر ل هو قارا
 معلا وادم هللا ققاواز ام ميزي راقسو وص نبا
 تلي رجا راو تي اعرمتنع سببا اور رارلاصاعؤا كرات
 هوا معسكر 0 لماما ما كااحوت ما

 زب املا سابلا ا سهلا 0
 نضال اةيضوأر بلا عيطف برز _اهك/ريسلا باو نع اررطوعسلا
 وربك با فيول درسا كبح ور رو اضررتملا م ارلا فلول نين حا اعود

 لابرل ايش سار بإ رررورلا زن ورم ار يجرم احسزر رح عرور نرلا الك ا نح
 022 موني لارا ظلام عرج تالا ر نكرر

 لكع ايدل نجرس .رعارملا و و )د طنلاريوب ولالا ع خدام اولاد و 0
 1 0 تعمل |لاعاما سلا نسر عرلا هس

 كيا نارتو امرا كاراعر ا و
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 "الذعر 0 ادع لي اربي و ار رش 6 ماصن دو رارضرل | ف و رول

 : 1 زر ارذ نزار غيرهم الار 500 ارزا ير يسارع ؤتو خش فلا ىلا ب

 لسد يزنادلا هارزاد نسق عنصر مرره هتك رت ليزا

 0 هنن ارارسر عا عتصإإلا د
 ه ةرروررما ا ايلا لم راقد لادلامتن يي اموارلا مقرر نا

 راودادلاررولاىنرتو  ىرسلار وركزركزررعا هلا هزت, هولا ل اعلم
 0 ومع عدو ضرار نارا نزيك ري

 0 0 اها زمول اولاقولالاولارل عم يدوادلا كامرا عا
 . ا ةزرداد نواس اردخ ا عاطيس ناي ف دوادو 0 ودم ادمن *

 04 و لبخزروو 0 ريقفو البلا إب اما

 نم عددارلاص لا اون واكو يسوم مر نم رياك

 0 "نا عانا واقع هدو قارلار شلات رك مو نتا ذي جرت تداولا
 ا 0 رص ام كازكمو » طناوات نع كي رح اس علا رولا يأ

 اولا امفاتاما رولا ركع ا فتصل زم عاملا يو

 5 كفر اك رتو ن ثمككلروع 2000000 هاربا عر سنا
 ترا | تبؤادوا ديكر يلم اسونا و مس اهطس ل ءالارااط نر وأ نازل
 و سل زم ارم اعر اهباايقأز 6 200 'موواد همز

 زورا دعوا مادلآ نيوولاسمل ياو ااا اركي اكدر

 17غ تسمو وقلا أر ةوارلا د زم مك بيرار سوه زعيما واذ باركت

 مر ل رسما وس د معقل عر وو اضف دسار لاو تح ان .( عدل

 00 / اهسو رعد علا او !ووردولفلا عرد اك دال! رم لعادل

 فركوس ؛ انج ولو 0 نزلا عرارمسد .طراعصلار امس عر
 اع الأوس لو ص /نالي زيزو راحت ورلااح نو ل رعلاراعم

 ترمس را زان ارولاسسورج تل رع 00

 والعن و قط طع 2700 كار هرترل لرعاا هاربو

 كر ل والاد كتضولا أر وب اسمو يرسل عير جارح جرعا و يا
 2 نر لس ماعزط خول] م راو ناكل ءاووبل

 1 2 2 ل ارحل لا نوتات ولا احا

 0 معو 2 وأ 3 ريس ووقت هدي ل ءع و ىلا ما لردادلا

 20 5 مس لوك لو ال لي وروما نك الدو رواد عير
 07 ع ندور 7 بس اج لدلاردو ادلارو أر 1 رم ولو هرج رز و نك ام



 فاو ضلدلا ضرب مفعول املا عت شوعارا ١ معالا وساد. 0

 اربع سارا در عاللا ةتارياد بكاكما عنبرل ولو درر ااهرضصاملا سرا
 ملقتددص نال اك طوعارلا زنن بر ال ربك تسل عوتو اميري يتلا
 ا زبور نزف وول دارنا 0 1

 رينيه رصارلا كن هدوللا» ير عذ هالسنة د رار ةرلارلا وت ىحامدلا كلي تيحنر طال تر لرش عني ه
 مكررا ؤلاز هيؤت لزؤلاو ن هر ىو تو هور را للاونرل اوسخ لوم ل هلملا
 دريل ريا وزهر رع لادا« ناعمارلا نيك حنس 20

 زرهمارلارارزلا يلوح ارا ابر ادعتلا نيبو ادصنو ايل عسا سوقا ةر فو سينلا
 اانا نؤمأرلاروعلاويزازولا كيد ال ترا يههحا كيد نيم نيت نجري
 ارادوا ءصلان نرد تلا نا واد زيني حرز ينس اء يسارا مح
 رقعارصاف هههت و ماو تيارا شلارلان ىو حرم ار وسر هجعلا ]وزن ىهارلار هج م
 كولر عرعر وزريوصلا اعز ريدا علل زم ترحل ترعرع ك/اس رعد اع
 | نسر تدمر عدرارس هنارلاتردلص ع هكقريقلاز كي كرو الار كا

 : يك اعرريت ازيحنرل 2 بتكود ارب عال ل ف ا. ءرالدا ةدمكور ارعسب

 ولاعة ار اروع جربو نضييلا رو نحول | يملا ورو نر قار يس كيلر حاد اقم دل أ

 كال دولا فلااهحرك لف توزر كازا عبيدات مرصد“ 00 ا
 زيتااع زعير كلا نوعرلا تاعلا نذر وظن ورد تراكم ددارعر 6
 هل د ماد دارج عسير اضاع لعمر اضن حاالت زريحا
 لوس ار حلاو راع سراب درك( زي اح ضل هضم رتل اع

 ري ار سدوم ربت ارابيا نجل ينس يصمد
 1 ارا تاهزظ ىع ار عول ا كك وحرر سار جولاو ملا لزم علا ركل سب هلاولا
 اكد تارك در ملل 0 ارلا اعلاررح/ اع رسأ ميكس علاواو

 "تينا عرضو لبر سام ار انوع اريل وعلا زوج وح
 هلام ذو سايل نركر غلا دسدو زيوتاكسم جر تخ فارون عملك ودع
 موولاورط ليلا موي ناو يررلولا جورب اح للا قم بحب ونس
 راع م اناا .تروسموز ىلونا نعي ربوتسملا عن تدرك مازن رج
 لاروع ارح اهي وتل 50 هلا. ايو ارب غوهان هنلاومملا
 9 لالا هىرلاوسن جرن امون( عصب ضد ار عرفا ترج ايري
 سا دوف مالا ربك اوآة عد اين دع اهني



 مسدس لا لدإا عرج عوار سل ىو كندا دس لا سدير نير اهي دابر
 .اههلارنمو ترك اهل رز مول داع راع | ضن" تعم راي

 يشل فد هريس انئ جوا منن صن ءاعمل بنا شئ شرح

 زل هد ما نالوصيوا مسيل توام اب هاما راال وس همر ولد نالا/د ع

 ريض ور نال ىتعالاز نمل ربات ع راذا لاو وس د وم الر ور عل
 رك فرو او تعصر نال دللي العز ارب امرعل جر 2
 مطر له, ةللرلعر من و بتجي رق رأسا كرقشرر ١ ردا وفا كيسا سل
 ول زرلا نالويرادلإ م 1نيسا صل ونا لولا يعلم, يوسا نر حوض

 رق جدلان مسا لضل /ونزداطنع نر عار ىصآلذ هكر فضلا كي

 راياد نام ركن كارلا مر اهنر عر رلاو اذا رعتاالامور لرلا

 قال ايلدر درع «! دس لا عيرطل تسول أ 3 توعد امل اكلم

 ت/ارلاو نم تادوصا طع لا 00 راو و ع اصلا بى اع

 12 املا لرش "يلم لو مسد 200

 10 ناك وومس لولب راو اريور ثيل رع تارا كسلا ب ب د/ جا
 ادور سا درت رو /لرس افراد نإ زاك ربل جما

 مليعز 6كلايرر نوع !ورأ عصا و اتا اخ من 4نالرلدلا]]
 م“ عروعلا لاوس ولست كَ 1 ا الا
 00 ين نس / ايس اى ملا رح تكلا
 207 ىمزللا دع اراد لوو و و 0 ل راعووا
 مك روس قلاح نا يسوم باول علا فرم يس فلا اتق وبل زلا
 43 را اوسع اد تاموتاس ربا كاش هور

 كارد يرن ,اناار جبد لارج تم اراع ؛نشولل
 تفي اب 7 لو نك لت
 له ادعاو اول ل زوف سو سو 0 نيس تكلف
 كروارل 0 ار الر نإ فلاح اعاجر اد
 (أز : فرزرلارتكبل لملك صف نرررلارعل ا اور ما نت يعد ىلا ٌ
 كارب صورحب كلك ا

50 
 .ف ماض اطيرز مرزرلا رجرشا ور ولا ر عبو فنار كيور ارامل
 م 0 شارل يكس كنيدي لارزعلا
 ”ةلر2لما]و يرهملار اعولاو كرس عل ذعر ور انس "نرصشوررلرلا



 حامد

 تراعنز 1 0 000 دل و ولا ريكو م/م سقناو 0 نوكسو

 0 / 0 امد ير 01و كا 0
 قسارلا ءوع عر ف ص تناطا /انر وزر سر سولو 0

 رك دار نوح باع نوقع 21 طل ارلار تن

 ا أوروتم 2 20 اطر صلال جلاس نو ار بن مرح
 07 7 20 فو دعب ب تعسالاي نيلي وادا
 11 ملا با فلا ىز را وخساعل معلا رورو ترام ا

 كلا ”//لريرسملا ت نر قير از نيكو حلا درع تلعب
 16 ولأ رولا ر "تير صاعد لور اد ورام كرك لستار عون اد
 وعاد نأ لاو مرا 0 | هرقل ل وعماذ
 دوس لا را نادو 8-1-0-2 اه هداه
 ا ارم كلذ اعلا رين رعا نيو كير صلال ركود نيران“

 اعلام ا 07 0
 لكهرور يلا | مير هند ير لرب اريحا يرسم يدع مس وعلالب ا بسر مارح
 ديلي ريولا روحو / م نموه رخو م ندهول اع رانا ىشرارغل

 م 1 ل ع اناضو : صل لاو وغرس 304

 نيم نوونارك يربي صبلا م نمسدرلاررعبلا تلال نيم نيا
 اور علا نوكررص | ينوب طر ةرعملا كروع/ارك

 د 0 الا ك0 5

 هلع ءاروزم انهم عوز سوركللا سرين هبا 0
 رار تسلا 6 26 رزرلا را تتلو هلو ناز

 بزل ف يراد دنع خو انيرعررن داو حر اجرسوا لم عر ربا
 آول انكم نكرر ارلأ ل « سنار نورا
 مولد دارا رت عصا املا دعوا رايب عام

 /4 انت ىلا راض سنو ىو نط مقرا كم رجس رقد د[ تلال ا

 0 لا نر علا حئجلا م ا مو زعلا ناز 2
 7 ا نر رسل لميت

 لكيلا يلا أورم يرام وجاوميد هدالدا ريع رم كبب

 الاس عولا هركاكرب نير يتلا لاس ريم حارسا ناراقو سار
 هيلاطبا كما فور عزت ع دلع يك آل تاهرلا بنزع

 ةوادرانلر ارز درم د سعكو هع ساب لوس اميل كار نيطسلتإل



 راو الاسود لاو ركز 1يرتكو ص غلا 110 وأو

 ولاول نا يصلوا تكرر وقتا ورقتزراعس 00
 0 نايك مادو سو ورز م 2111100 ا اولا 6

 لق عرار مس عك 1700 نعت لل نرجئرقرا دعوا انس مأرب ءام

 اا 00 1 0 رد رت مك رص تق اسمع
 0يوملاؤأ دمر 22 ا قرر بلل نيتك ساو ع

 دو صلو ورام 0 ساكس علا او ملل ارمساز

 لاو جرن عونا اسد اما سر عسرلاد سس 0

 2 النام لأ ”توبارو جرس مبسم درط نييعازا مور نيود رتظفلا

 نر معيرسا وك نيعلا امو, 07 يتوحاب نومك تل رم ع

 تنور و ىررلا هراد ل فار كرت ير رسل ا رش و وسال كو نيرنسلا

 ل 1 كركارج] ن و تواو يللعلاو ماو و رود يسع

 علا را 1 ننوعلو ا فادني يدر رك ررهسلا ميلاف

 ىلا شا جرت راب عشت ا نو ترلولا ميرصلا
 لسا ريل يعم يملا م لا 7 يلا وشل حو عزان سمار

 مل 0 لركن وي نير ضتلاو معرس دو سنتا » نر وعلا يح
 07 واير دعما زرروارلا مارس ذرعا وحار تالا مداد يريد اركي نايك

 7 تركن رك رمل ولا 004 مزاد / مزين سلا ا هزيل اع
 وو زيك فلاوو كلاب ىرصومد (يقعلا ره نب 4-10 صن اك ولايارلا

 2 كس نكضتورالاداش ع رتسا درسا نادرو ل
 يطل ود قارولا روس ياو 0 راد تيرا ضلوا الار هيون اك
 1 انعرقوطزال نك 2 | نار يسيرا دروع أ واروع

 تاهت عاتب كورن سارع ا ا

 دلال اع رسار وترا وع سس علا للدار قتلا طين
 ةيردلاهرارعأن اكد شرع راما علم كوك لاين ولالردقر صا
 ا ةضع 72ج راو حولا قرصلا هللا عم 0 قئالا ولحد وكيوت ارك
 اولا اعل كورا ردع ضن فكل فن صن ايدل ادلع هر
 اولها ”ناعلادر عدلا نار رازلكا هزيارلا اسم يره رسششلاب
 0 / 2و 0 دج وكاويشتلاو ذيع اوم م

 1س اكن و عوض اريل ف ئركأن ميلاده هز 20 او نيكوك يع
 اا ترزرب عر يللا ارك ماس نازل ازرس ام كارما



 .اهيفلطع] وسم اوويطو از تحلو الع ارا اع لوصف ار ضضلا كر لادوعنااما
 لع ارسال ا طوبريتني لا تاكو صل ببس عدل رتل بهن اصور ئه اع
 اراد 8 كلور ل يرو فدل اعذالل ِ 1و مسرسلا عصا( رسربع

 كرولارامألا رهالردع لتوفر كد كي شر غل كلاءاراوو تيرنر
 - عراف تلو راو الا عزبر هسا ل ارف عرس عرج 6ك عمرا

 . البرد ميو كرأرلازيركاذوومشم عملا يتحسس سم عسهيمعلافر م
 [راعدررزرعا ه0 كلرطلعاوع تالت تاس مو الا ميررملا
 20 نرسا ثيل ل 1 طرا يارا يسر / م لع 0/6“

 ةويريملا دار طن سار تشاو رقاد بردك ككل رع نر ص مج ل عزم

 الريع ادزر ما انعاش ركن ص وردا( تال اريج | وعسل اسكت ورد ربطعورو تل
 تزدارع ن كريو هبه ةيسسسول ل ركواد معول امس وسل, نطوط ار اسس
 نك اوس هيراد إل ثولاو كرير هر واع 0 اراعبو ا كيدرد نيشسلا

 از سدادها برس ادد انوا راع
 كالو ما زعرور زرادشت نيل يع اد
 ” ارلا ني اعررلارع مرت هد قردص ديا ود عر هر كس قتد دل رلعرلا
 رجا ةووعز ماري زر هسا | ل كو درطءاع فاذا «ويتآ إرم 7

 مالار 0 0 ارم / 0 0

 مسلسل هى رجينا رو رطل امم 4( واف ولالا (عبسرارلا

 [معيفوا قو فن يطا در كيزلاز 62 صال ق فلا كرارلاريحا نيزك رولا
 قاطو انج ةاصل لتتم ايو سعب مسي اسد بوق لاو اهل
 ؟لارما د يلا عيركن ونزول اصف دارعبإلا عاب خارجا
 دوا عريس كرم دكت اسوعن تيالررم دس كام تيس لطرف ةررذرلا
 اك لعاب مسي عسا وو دار ولو دارو د سسدشروو ىلعؤ ا بيرد

 "لوبد ئيررعم اج لارا ديرادعاجكرطل عرعر ا ماطقئ لس اسر
 اهدارب ار اص مفلا وسوو ىئتعرو سار بوك توعلاياولارفلا بكي

 مبعد لكن اه طيار ركب نكمل رورعابب تعم تعزل
 لاك اعرب زرلا مهلاولا كرر رطلا ديدن ثرما هاج ةتفلخ اورو جرط اب
 ا الرول دعو درس اعد
 0 اطناو لوقا امين 6 درع عام و ادلع ادن ىنا كرس يرلا

 0 كرو ل سااعواو سا عسيلان زبر زا ع لوين تان
 يرعسو ري ذا 1 ني امور وتر فت اكن امص زرت طياملا



 و ارا .,

 قا بعصاريولا سرا 1و لو 00 م فعالا (ممرعلا

 يو ا رس عدا نر رراعصلا رزاولا جإ 1 كعل كر رع 2

2 001 00 
 ناإارلاب رام بك هلأ رورو ماسسسات ةمدلم
 1 00 لا رس ادا س لش اعونامملا تييماو ملا

 نري يعش 0 بعقل كوور نومسلاو نو ئدزرل «را

 ٍنيرصن كنف / ورع دوروك ما كعأ كراوسو ىرا ا ىويلملا هيرزلا
 لعامل 11 ,رارلار هانا يطل نعيم ىقاسوول زاك لاط لال لع عم
 ه فيلاو ا! ةنيلالآ خصل دلوع ىف اذن "الاه ىرواالد تلف ْءاع

 ا كت ام د نفعلار أ غ] /ر سام نود و !قدرسلاسلا لامار لينا هر رؤيعلا

 ل هولاند عسيلة بساسوت رفد زل لا راجت كو
 طف اكاد اقر سد يلا زوعصل رع رخاء انع نك ولا بطفل راو

 ملا حطت 270 1 ناك نعسلاو ةلع اذ اروبي دع ئيلضرارلا

 فيك ا وع كارت ارو رعاصس ركز نك دس ع ا

 هلا ىلوناو زل ايوا لجو رم ططلا يرمار | كملجو اهلهو ىدرالا ىضول (ىس

 لي ىلا نإ ىرباو رطل طلارلا لاري ارا رادو 277
 رولا هك نضع ومالا رو كلاوئاو دس هيل نيكو لان ين ا رمزا
 2 لو صعتزو نكن طش ارل ان اأو 2 لا دنطناكات اع ني ! باكا

 / ولا امام لارا 054 اد :ريلرادلو ورعل | ورنا ا قوما وه صرت ورمد

 نلطَصلا و تسري دلو عال و ' تسلمت رلارولار 0 اور رلا ءقروصلاعم
 نارلا 1 ل ا ملاك ار تايه مح هولا لا
 2و لاا لمار توست لأ
 0 كرف عبط نييك يرصرارتلار صو ءاازلا لدا ريسم ا مالا

 0 : ال وطل م ازاي ياو رذولا
 ا 0-2000 نارا لبو ك1 اكررصال انعم 22 "' ىلا ايو

 وكل دوما سو سيوس عت ركات ليسو ال تاعدعلار كليف
 دار اكل م قاقدلاب رح رح تعم و رات بع © أ هدايعكر 4 رام هرهشلاو

 دلال لالا درووتلا ما يوت سلوم ةدراملا
 ماير سلا نعمك 000 0 4

 30 0 انذاك ريس عددا نواعم ست ةورعز#

 منار 20 ملمباح فارع «يز وو تل ةدعازن 1 نال تول رعلااع



0 
 رزاق ةماظاع رس ها لعزل لاعب رالازؤاد بعل اسوار

 هطقاويوعار | اراك اروع كتر يك راصد م لا 0

 2 ع أ تعسر كول واوا 1: لركن الات

 يزكالا | نعنع او طريالو اك لتس (لوعت وو .عصرحا 0
 0 ضم لارارلا بوح ارلا. رهن ركاز ار اع را د

 3 منسم صارم كابباضو نوم اذ كلل ذو اولا ول لزللا
 7 0 9ك 1

 دركأ اير سطل ولا مكرر م« اعار مير امور اهلا // واو

 ا ا و يدل اكانلا مقوللا 0

 رادلا لرب ىف كرار 4 1
 عاب يراد يرطب هدر

 1 اررار عش دح ”ةعلدوو 27 لات يزيفان كاجول ذك ال

 رع د اورد طر كيل رارلا 00006 كسار اف! واد
 دي ارار دموعنا /رو طاح رار تلا كراون حيرت س تي يمشناو لا اريح
 كرار ساتر وسو مرو ارلا و انزع نسر ياو
 زك ولعو اكلت 0 اما نازل رار

 طار محارس وتاتي ور يديك نين اردلبلا عار ل صل هاني دحيم
 فؤيارارلا اعدنارثب ثلا البلا ترو / نم نزار اعنا
 0 رولاو 00 1 1# /ر لو بخ /ن اسر 0 لىترواومو

 مارباعولا و 1 0 را او ا ا

 ارا رورو اسدارس تجر رالورك هدرا عر رو ادلار لا ن بيوع
 0 ل )لوك تعط 11 رو العلك
 در لصورة ور ار ليا مسلا حري ككل

 ب ولأ انرجار ص وزبرف ئيارر لعلار ركع ام لم اكن دوله مرلا

 كنا ا اهئاهماو نر بكر رول اسر : كازلاو قشتبطغلاعظنت

 5 ل فال نر سر
 7 لرلارسارجر مح يشل «دلااعفدينارزركن مسارب

 واط تارا تروس نال فن دل اذااوت
 راكم رومل او شرقت رار اهيصلاو ب ىرصلاو زر اولا رم ادلب
 قلسوم داك( عا لصا 0 0

 ب لع اصنع قارعأو و عن عر دل ور ومنو

 0 10 7-1 - فدو از وع ه



 دف عرفو ملاك 2 زر تع 77 ارووعسلا يكيور_فك فلل ن

 مولا ب عد نإ انام رنه رسل 2 عساك عد طع نصب نإ
 د رار 1و 2 نورا ”يدسرولأ  ياوك رت ةلكررر بلا نيرع و

 داوم كراس(, لأ رت اال ىرللمتعيا تح اس
 كرا ياعم ليعلم" *سيالا رسل هديت لير داما فلا ولأ
 0 ريكس هك دس قتارلا 2 شيدر «الا

 ير ءارس اهوا مرقد دا لأن يبرربم ام برص ]ع هدد ليك اعيننا

 روتي ارع 100 روك رت رد ارغ كأس علا

 7 7 5 6 ا /ناالا وجا ع اعدك 0 اسك

 ع صلال نوع اييدص ترحيل فورا رسل قه اصلان ناكل ترا
 1 ص 2 يعم“ ال رهان اعليك هولا, كور راسنا نمي

 زارع مسرور عيل عي بكن اك عاود اعنرهكنرم]
 تي رك ركاز لامن فض كيور نس اهلا م اعرعا علوا

 0!لاد 1 عاطردلا ب 'دو 20

 7 0 اسووصو ارجل زب 0
 1 0 ينال يتلا خرا 2 كارلا زوو كا

 اصلا رن ا 0100000

 0 9 فلا للا ضي ووكارم اك رولا هرج قا السل
 72/0 00 ماير فون هلا اضل اع و 0 0 2

 نو القفز اكل رصا 1/7 عنو نون ندي عرس
 مرور لوو عشرا يما اااه أر م 1 /كولا عروس جرو ر ارث اء فلح
 2 را 2 دك 0 راو وسلاح نيو

 0 عا 00 يوارل لا تل الامال امزآرلا عسل
 دورا تنك ارا يعمل معاج مويا د طيلشملا هدب امك عزم ريتا ر ولا غرف ازد

 اسف اكل الاعم ا/ىسولار لاو سلال عا فيو وم ار شا ناز

 اظن حار 112100
 تلارفلا ضار ل خلتمعم اب 0 ولا رفا نا ا
 2 ولا رس "يلة سات اتي اهو هر سام

 رامون ارج طرد سلع بادر الكلي بعلالا يثور صوم او لا زف اد
 .”نافوكل عازشم 1 انساب لو بالزين ايوا

 ام ناك تسكر انا فيولا هل دحام لا ير كنب يمل ناهز

 0 قي ارا طلع

 وعر 7 ارم مسن لى وسار

 50- وأ

000 



 20 كرر رنا يع ندب دل توا ناسا سا ادنب
 5 20 بك تا طساوسلا ارينا امر 1 كيد ئيعلر لاو

 لرمي رافد نش را طرا ارمي رمل رولا 1و ليدغلا دام قو ورييكألل
 2 افكر ةلموأ / مرا 4 واكرر 37 2 ,اء ترصر هم ]لاسر

 ٍ 0 و 270000 ا ارز مل نسل اكاد اللا
 تالا 4 اكرراومالا نا مقطر تفردعل رمال يَ تلا كطرف وز

 000 غلا 1/0 ويعمل شلاررا,ى يادوب
 نك كاع لاول تسلم نتنوبرع هسا رس 28
 للروم لس اولا ندب رسل الل ا
 مس ؟«ت/كرنعنو هارعالا يرش صبا ععرشم 07 مازال و نيم ا ررراجا
 000 رايس هرم عر ضال وفم نر أر م 0
 04عام مرر 1 ار 2 هلعو

 وتلا بارو هامات ىلا هاكر لزب المو !,راعدنم
 ني 1 رولا عر ل سيولد عدل عافاك اطعم
 و 1 نو ولك رفاط ولكل نتا يسلز ل نرلا ومو مضيت (1 ايثويرا
 34 اعلا, رعسر ف عزا( عرس راوار واسلم دوا نع ا 5-00

 20 توافر لاروع لوا
 تاج لك ثري مجرب تعرب هرب يمل
 0 ىلع نعرف تكشسوو ا

 كول ونيخ ساكس نوما فما زد نكوش ارسل ب تار تا رس ورعلا 1
 ار ترسل ح رو اريزمتمول ' رتل علال انحرم ا حولا عع
 تر اهمال وفدا كرك ريح سس وقرا

 _ وج ف درايف 0 نحارب ريالا معلوما بقفل ا 105
 روج يدع ا  متابو كلاب دسم وبقيت مابك تيرا

 ليزرما كاز راف زرع تسكب قاوم بار راعرخاو '
 انكفد هس حراس ارا دل هومر عكر رجل عع نيد رسب
 وكلا / ضفزوتمل ام نادر يع عملا اورو ووو وبل 4ًايرارقم

 اعنمالا كأم نعت د هد ستات مل تضل _-_ سلف ووا

 انزع تأ و فلاو واو رمل نبراس عكار لاو رع 1و ىلع س ئ ارت

 الوعر مدلسواب تونا ذأي لد اح لتجف سن نس ناورخ ب نما
 را كب وصلا رضا ساو رضع نإ



: 01 
 0 كرلاو الار يدرال ءرعدو رب ىأ يرسل مان1 مسن تادآرغلا
 ءايلا وارد اقوم نار طوعسل ١ ردا ثوب تول رع عوار علا املا هرم
 هوبا يوصلازبز وسع غسلاد الزير رق يرقي هرتز لشاب
 و طاير ور اك ارب ريح ىورزورسلا صيعم ضو تو رذؤرم اعلا واكل كوز سردها
 دلالعلا عنزي عبور نك دكالا ىذا نير اهصر ني كرمكرما يللا
 1 نارا والا ارا مد هك طقس وعي كارولا ورب جا 1 كل جب 0 ؟ زج رفع الضال ولا تشلسي س دع نر

 ةيرإررا اردت :

 اوبل م مقم او وويو را صو ررصو نص ايدلا كورن عاد درك صف

 ةطرعرضل ال ركب ريجاانبإ ل ناو سل عشر وصلزل نويت ساو رولا
 تاره بمال ع نيرو عادا للي قكيؤتو نويت ضرع رر عام
 دك ف حلما رع وفد طرلار يما سحرا رعول اهلا حرر كرات
 0 الا ثورنخأ ايرهوتسلا دار علار ل رغ «يضاريصملل داب
 فلو صورا و دسم ا دارج | تعمل ساو و نارا الزب فونلا حزما
 تندو يورو ايبر اجمالست كر ردكم أ اون لعل بس تي ناو زوق
 يقول رس د عز ن يتركز رياض د! رووا رؤد راف كتل
 تصور اهير اد لمعلا ذهن دادتف مدقرادراصوم اراها زمنا يل درلا مكسر ةئحأس
 قلي د ياردصلا م يروا نرد اركي اد ءرارعا نفل ب
 ساي ض لالا رنا عر و انصب يورو طفاكأ ت ايزي عع اكوا رادار

 ل عاام نت رنج صا وير ياو عت الع
 علو رول إل (راطناكك كا /دلارارو جول تم ) ةع زرع ١ عهد دل اسم
 0 1 تكرم مق و نضر اصيل و سر سس لأم
 8 "تدل طك رموز علنا ءارلاؤزعازو فردا ار الكي ل :
 1 اور دولا نم رطرسأ درس احل عسر ار عم نع هعصراسملا :

 0 ٍفارزرولا زكر حد كرف م تر طاللام نوع يس 2
 2 4 لزم اعلزوءارا عشا زمُض تكرس (طونلاب دارس يا

 1 برس نو اهلك ب اطكأولا نرعسم أننا اعار اعتقل لارا ري زك رحب وراح نزع جردتاا» نار
 تل اهو ريو عر اي زعت شسوعو طارلا_رها وعر كرس لا
 5 اداررروتلا ع ضم اسيا (يدالوو اب 619 سو صوت ردلو

 يل | ل ل
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 رادار همس اهدوزار هس ف
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 1ك »ضو دارس نو 3 اا جشم لجل / محارم دام ا سلا طك ترا نست هروح رلص اف(رتخز اهرب كا زرع / رح رومنس الا ولولا 7 عر عربا راصد لوك نضل لاسر هما نلعيور ازكواعصا لو ارز قن) اهرسلار لح ات 4و تعامد رئلاورا ارو ايضا أ 22 رك ار ووارعن و لَ ير الاعب نم واصلا 1 حز ولا شل
 . لارطلا نر سارع ورع( رحاد ادرر ضدالا مهل طخ كلضعلا طارح كرر ترف 4 بالراس ىلص اكو كا ولرف ع اعل رسساضفلاولاو طلع
 1 220 لن ود رولا ضر هرلحرع واعد لا اهسأ ف اهرب حرقو (هرغو

 دم سرع نواس داو فكرا نبهت كرت رق رار موفور وو طوول كر جياع رح يربط نحل هيلا 1 3 . 4 . 07000 ما . 0000 .
 انتفع درا وكاد نزرع إس در دكر يازوم ب زدد دادكا وتسع
 ردات الا دا هس اد وسسا فلا يول نر 1 وا دف ىلبسلا جملا همر عوزرملا زرع ا
 /تررلار ميو علكار سا كر حو ا وعما. قلاب ور هل ال ماو
 < لاراننا م ردعر زو اعدام وجو برب ا سد ةراروش ار يو تروم سس رولا

 0 ري اس »و : مايصالا متساوفارز و ستة در عتاش اع 0

 2 ط نجوما نار طع يزبك غلا لزعا صل هلا مع
 2/4 اع يزكي رص دايرين وولد نيل انا و
 أ ير رماراخروم يزرع تير ارا ب كالاب اع ف انود ا
 انوار ىعلرص يرسل ولا ع ررررلا لتس رلاررع لفي عر شاذ نارا

 رووا دس دارا وخص ايكل عرس سمر يقل ذو كرزتو م
 لكى نلخ لاصولا سوسو نط ضد رركمل سسكس رم طرفا لا,
 لذادعرم وطرز طر و انر/ لا, كي كرا عز ع زس ارم اق ريوس

 لوس الاداب اعطحيور نلف ضلئردع رهو هزي ردد شرك ضإصدعإل ا رع
 كلام هول /اضملا نرجو راصعلاب وبا ن عزل م نزوم اد ان نرعدد ترن عا
 داسالا تئرالار سدا وفاكسسارعرلا كام عوا اهلالا ترو رك

 . وع

 ميس .

 0ءو تروحار اع 9/ل سل درلا الجت او تع يدعى ينفلارد ارجرداو
 000 ديك
 " ( را اهسررر تتلو رشم ضل وع سحلب
 يل ملا سيري ربافلا كرو ام نعام يسر نس اد ومس افك جماد وهلا دس

 اا ا - 8 0 . : .

 ٠ 2انرما ليز مهول كيور نيس جوري اننا بل كروكر

0 
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 )أ



 28 20 أت اكاحا نيوط ترص اراساد م و ننس 2 ةلافورص

 يرو كنسي تيارفجارددا اس سس
 ل بيق ارا واد صارخا ضدقلا ل عرور ندعم ا
 ه كلا نإ "د رك صر دس ايطرتنملا مها 7 طاضا ا
 كاز طا جت لاصار جول نورت طباكأ ب يشل طك اعريملا
 ا كرسلا ا بكا عرور

 يسار مفاسلا نونا دبل ل اعز رز ردد كج عت يرع
 ابمسو ل ليزعدتدكز ارنب نسر امزح يورط وى م تا

 فولدر تر اع ناو" او نوح سرس ار عشك رت 7 /و

 0 مرر ل وشييعس اه حرف درا ط خان رمس ربو رسعل

 هلاط احن ارع جا نر لرسكيرصأو دع اصل ركوب تلو دعت ض أوف
 9 درو مك | مولا ركل را رك كرز ملارأ ىهزم اجو كلي روع 2
 1 اد سرا نمش تاما ا لربحا لريجرتراو سيلك
 رح كي رايلي ل اعزلاو ترد تون يا
 اعدك تاكو أو سطل عن ريصلاعرذكتور لتي يشل ع شالا لا
 3 الارعساو (هشصيع هس رز اع رسال 2-7-7
 ابك ن ص 0 تير باري ََ

 ورازف ل مضلع دعوت 0ع جبل نيددعتل تعش اكن هوص اس نط
 يما ا اعدضأمار هع تسر تنال ل« درع

 لراس اع رار عي رار ف بنكي اعسالا فنار
 ا ري ةرك تيرنر ثرلف | كك سن اههرشرت ةدص 2 ملا

 معن مكر انإ سنك 20 مثلا
 كارو الروك ور ردا ارسم لدحر عرمرم اعالادصزمتو دس سس
 3 1 دمت 00 انيس سال

 2000 22 ها جوا 37 ا 0 هو لاكي زريزرسا ثرس
 طن اع رولا ممجسيرح زعم كرو كت راو 5

 دىلا اذ اجر از 5 جرسا,ىيرباو ل 71من تراك

0 
 د1 درو نزار عشمم طعادلار ار يوما دو لولا

 كرا تلررطؤحأ نرحأ سال 6. عسنراوعار عسل شل كرامس(س
 وأو 1م است طررب تعروتاراس خي هلوسع 6ص تحرس لينارع



 - لالكارلا

 متر علو اولا

 لونة وان رم نلمس مد ل

 0 اهننابا و ياض اعز لكل علك ركل قرر ا 4-5 0: 9 يعل نع علا ورايح حالكم انعم سممسولو سس ال حس
 رولا رص نوعا نار هت وي ماركس لورا سا درا دعاف ناك يؤ
 14 ) اوك رن نبيكم اوسخ سدا نوعا
 اا ترمس اعدل عيوب تو روما مقر هوزع نيش 010 اا

 أ مكرمو سل الإ رت اندد اس عارسو بع مبدل ةركوزز 0

 بالا راب ياام 1مل أوو تلا ا تلو
 اراب اعوبا اذكار تار زربعل نروح ل رعسروا نم عيلتن ن تيطون اعرب ذك
 لاو نرد السد ارد باب لاط نلاوكارح ١ نكد درا امو تترك
 لم ولط رن ازارؤمد ربت نوع نار اسسدان نر ع اي نار طز هك ع م

 لاضولا هيلا ارز ليو ومار دوب 257 مكتب همست نكس هو
 رف ارجل تش نيك ورغم دورا سارع نيك 0 اا
 ااا 0 اهدار ماس 0 اتاي رع
 1 4/1 ماقد تلبالاز ل «ترلوص | ]نينو (ةارع د امورع ركل نع

 0 اكو عبجرطومو اس الاكسس روصو ل لاو أرعث رولا لع (وسوم ذر احب اص

 طيور يو ىالغرلا مس ل( تالا “كي ورايا: ةرككش 0

 ةيكسسا يلا - 0و دوت 1

 نإ 0 00 65 2
 ك1 | موكمسجيرتالار ذرات اطل و ادور يراك ليبار ©
 إلا رعب فيوزتا معلا نر علا نري راحل ءانتاوو اله

 91 لولاد نإ زسرلدر مهندسي كر 0 هر رد رار ذا

 ْ ئر لن ناو ا ايلا اسر ضر دعس لباس | نعي 0
 جر 1 سرب ارا اوما لارا قلل اع فورت ,نالا روما اك
 د قس نع 1: لرصكأ لرمي 2 عب داس ودك صنم ونص ا
 اسير اجر نكاح سلات ولاد مج ورشا نوت ء ليلو عبط
 كان نوما 0 انيك تحال -_ 0 0

 97 "الك رانا واينلا برنار ةدزم عريض[ سمسار ركل تا فادل

 7 رار وسلاما للا عير ررصسماب للك 25 00 سرحر 1 ا

 لع تتل نر دسار رض 2ك كر اك يس ساد رك



 ارجل 4من بتل ههماشكا سن زير خطا
 قو اهب كازا نارا دمك ربا صناع سرت لدم كسل كي
 هالله اندماج علا لؤي شفر وون
 0 يبرم را لزفاف فلا كرام ثول ءارم يداك ثلاماللا

 .نرمانرصود رداع تعي نزح ركوب غير (سساارع | ىبساوجور دلعإ
 انورصرففن او اها عرار وما عورسلا كلب سضل ءدص /ييمصنا ردع لعلا 9

 ير ددكا فسون نيا دع ل دلع ضاع نسأل زحل زم تن ير كك
 نك دير تيا طرفه
 كرلاعررجتد سول رب د عل اتلا وسان سا ةوزردلا حولا يحدد سر ا
 روع قوز نع نرخ ماذكر /مدعدرازلا كرت ل كو ' نبلا نو

 نيرا نيزسكراعركوباور نحترم يكل ال وعنا اومن ىلا علادل ن
 ه ىدن ]كل سوست تابع عد طف أس دكترصا ةلرلاو نار تس
 رع او سدلعإلا شال لهدا وزن اون دن شه ملأ ماللا على ف

 كيرى دن ليرماربع تترتب درسا را اوم سدطؤو ان
 0 ث رص م تههئلان نس تدع نع
 لو رع ولا نادارأ رلارم دعي ساروا سارع اكررع فض بتر ى كأن ع

 12 "سر يولكت خريم
 ع جرلكاس ادخل ا درزن ع كسل نولرولا وسلامي
 مب 00 (اسا'لولضمس راع لدسلا عد ءاريس نو رخمل يدل ا وسو
 لقرب كلاوادعاوارسكتفلاررّس ىتلاواعالا ه حولا بس لئار ار ىف

 0 تومونعلا اللام سلبى: رجيم ةرأوا مالح دنيا نص
 طير اواك/ل دل اع نير كاعد ةسالاانئيربسلاو رجس كلل علا
 نهانا صن يركز ضلح بير اوناو داع انيكغسمو راك ل نذل

 11 لوس اند يقسو لعمر لرش ا ل دكار وما عفا عي رطل
 الوطيس الا ىرجصا و ايطار يمل اع كلارا سرج ر علا سو املا
 يطسرلارويعلا لان يضوفلا وز قلاوون يمك رعت دم هرج
 ملط ناو رم قرد سسك داون
 لود ب عويد لرحال تسلا ءاعوسسم ل درع يب لوصاعلا عرس رابعنإلا
 العر صرحا ينكر اد بلل[ لك ناد, سيكل و نعت وك
 نيل يصل م نبارك يسار عرحا ا عجم اباكعلل يل دكا
 1و يضافلا ازا رص[ طا اور سب ردك سا م



 و نازسو

 ظ مك السن راد عع ادا 2 اهيحأول | نيل و وسر
 ا 01 0 72 و ىلع زل صل 0

 / رلألارزا يريح يزاد بظلاولا نس كإ ل
 ا ا ببيت لع درادذ ردنا تاكل تس اع نيم ا
 * سوء نيرصن ف مضر اللا عن جسارعب دعم يت ع

 ظ 0 0 ل ا

 | نينيسرب, تروا سارعو رسل | و ب اوم ار

 0 راسل اع حي الا ا
 ظ يكد لو لونز هةر يعم ار 0 تارنارلل 0

 - هنزل نمار رن يل ولم ردي اا مرا
 طا ولا انبم صارو هذال ور
 ارا نر سلو فيل 1 نيسان ايف تا سا نك
 2000 ا م 1 1 منى عسل

 ليام تارا ردو وع ضار تيم عامنا ديلا
 ينالول عسا نوع و توسع تر ليلتسلاب

 0 لبو كلوت وست نولوعرل سني نوماوزفا زوداا نوت عب
 هلي اعاسا ذااوكاب نمار ع (تشتبلا مز ملا قرا رع مو ك/شحكا
 0 لال (بلارب زير مير لد ةزد/تزبااعنف هر ىو عا ارد
 ىرلو ردا مك ريدا (عومث لس أل ”اركأ سر اونا ماو الر كرا لك عرار

 ا وعسل خلا وووعس با لوا عداد الربا

 ماو( تار داعم ف قيمر تملأ قيرار كل اولا
 ا ل ردبعلاب ارم موا بريل ن كرو اك نهارك باو ارم
 وو اك اتي هسا اركسم اندزوبي ا رول 220 ا

 ير يلس كافر عناء رم رمان رص ا

 ٍ 10 00 ررو سنا 1 2 للك ح و

 712 اعوداوو رس ا 12 ميا
 "يرسم لاو 1 اعوان دحر 72

 كالو نيرو طنا لوما نا ال ورطو فلا ئوطم 2 5
 لالا ويلان يضر حان زينتا در جلاب ريفي“ كتاثعرعإ
 0/0 رنا اعرا داخل رشي لإ ير خأ نيلعو ىّيرتارلا
 و ولا ضاسز وللا أ ا ضلاو اع اكول رو رد رو



 هزل هربا رسال در عه يملا كيا ارمارول نإ

 لا بيولانب تلوح تلازم زيبا دنت ويقال
 هزاز“ بضقا وزعت هداني رازغا عبو ببصقتلا
 - لوزوخرلا تيري نوعثا ةرفا رمد زمس نري ومار كا دور الثور ارم
 تومي ورمأ ار بوتاولا اههيتلارأرر 0 م أوم صريوع ا استعمار و

 لو لوك تم نايزووصعنر كر هع اجرت د ضرر عبالا داير وكأ يآ 6 نب
 كل اق يرو س ا 4 را

 0 لنوم اضم عرب شوج يدع يرد ان روعسملا وسور وسو
 لير هزرابعسرلا د كاوتاارقا د( سلا رونلر طا عزه أود ني

 لاتسيو دس وسلا بيس نيرا دفعا ] سال
 مشرع اذ بس( رع نشروك حسن ورقو تيفرس اربع قزوز رزؤئادلاهو
 هكا دن نضل هل امرا عسكر عا غتر عر ضاع نيكل طوا
 يصرلار بت | يرسا جتررت كروس ”(ركاريهس كيب وسخ درع ابا رن

 قرر عر طعن اا ني ديل نرسل راو سارا هيأ او
 يرد لالا بيكا اورينرزيورع عروب مقلد دسك نع لول
 :رالنصرماز ني ىزقسلاةلرقلارلا باح د ردع طار هتك ذب
 مو موز دلع دمر جو ليسولا نا ناالاد ن مئرعل ادع ورش

 ولا اه نيقوا ىسورعا مست ديكر نشرت لعل ا قرح هك انك

 هل ناكل تلاد علب ستوك فرز لا رب ما
 0 اولا لسور ل قدرنن قس وعما واس كدر ورالول سا ان جروك

 لوو تمض الوبو تسول ارسم ب امو كورس اظوقملاو ها غر ور يهلا
 ابر سلا ركب بوشمير/ الإ ع د صوم دز نمن ني يط كر ارغا

 ا كلو رمل هوس ناس مروعط ناسا [ى بار يظشس لور ادنإو لاتط ل كير صح
 ذ تا افلا ندب اعب ٠ نحر نسون سار تام ةكوتزهتلا وح

 روما د سكوورر دارس مودعل نسي ند بك يرن حك ارسل در ورد
 ٠ /ى تتوب ننهي مار عال فرت ىلا نك
 لءس ارو و شوال سدسلا لزم اعواد وخسر كأ
 قير تشتعل ب ولا ىيزرخو) المار اع دعو نيد لع نوعا مب يبو( لولا ضاع كلضنعلا كولا رد ردو هبت نيذس اي
 0 اس نامه د اصلع ككل اها كبل يصور لفل



9 

 7 رعد لن صاع رب 1 رقي "سلا هت ست اهلا

 ظ
 ظ
 ظ

 )0 0 هس وأ تصاكر «تسلاكاررنلاد مولر
 ةسس هركزاو رس 0 مب سا ريعسلا 0 4ترراعلذاو

 ا ا 02 نرعاف رورو هر ريصقلاو ا هعومل

 1م 70 قلو ركسد 4 نس راف سدر ًايسلر 00 "ليباوز

 النو دعا ولا جك كلبك يم ست ب اع بنار تساعروون اص
 71 رعد اعارد رك كيان / سلا اي1 رول اوك اعبي لغإا

 ما ع 00 9 ا
 عسا امال 00 كد والا

 نم 21 10
 00 سور ناويشارم

 57 تنير قسم لرب لها ورجل دوعن سكني ترعب
 4 هلا ام الع يمال اك 2ايام تئرلاد طرز نادت ناس
 ياللي مسا م ورق ل تاع رفواورالأد ىر اكسل ف فرح
 يركن منلا عض علا ,راونإ 00

 و نأ - م غران غيت مدلل ا رراعر بيلا

 ب عسل عمرو حتي سا (طناوعنت و د ىرغأر وصور
 7 راما باند تارا عل عرطص م نيني ل بو 6و اعرفي
 2 لاو يصل. أت ارتدوا 2 ا 0 ما
 كعمل باس فرعو م سلا 7 تيرأ] ؛ ىف نوس ( اعمال «مبارلاومن غسل :

 ام ووعمل هلا كاع بحجه لع اذ نتا رعص عصر ننم عر 200

 او وطنك سارع هك ل: 1٠ ار فينس 6ك بلادي هير
 لقا ادامد اولعقان يع ل الريل كاوا اذا كو كل 7 لورا
 نيب لوو يبنى علف دس نإ هلا لاير رسال !(رب او لاوه 0000

 كاررعل را ارا رفإ ؟رزراولا نوعي علإ لرشن
 700 نن 5كم ك ل ا مس فرس عيول ١ اهلا ]ل مرسلا
 14 اوهتير جرس تورز مرن جاع ندا 2
 قر كيران كن عر يحارب نوما
 او رمرلا وبار تير فار ج ىرل نر هتصو ا ارو ويضم

000 

 "لانو تااارب 'دروزالو نون اللب ع ام كرحتررو فعل اة



 ا يو و 1 رب وسو 2من طرع سل درر تزرع

 0 رار فلالا مي دلطدو ]ولا ف ةمرعلا / كرس هدد وحن رجلا

 اهيتنحا, ىالون عي هللا 0 ا 0 وأ ر ور جاز لا ةرصرعل] اا

 8 هر كلير مقسار قي بزوال كد
 ترسو لص ماما ل : كراجات مكتبا ام ضار ام دال ارو

 داع ماوي ارعسار اجو هلت لرد ربي ةططس ا تيل ينصر
 عا ماكل ركل اه زر وع ]ذل عع كك زتص زرعت روع خلا
 اعز محد 0 0

 يلا لامك نزار شريد اريج تلم ا
 كبادٍدم ازا رن 00 نر دعيج زر الار اكول ردا
 رند و ديلا ونا 7 ممطصلا
 مهرب مل اه م 0 / عير ار هلا تجي د لارا رواغل

 له طال اعرآو اصور م كرا لولا ع. وادم هاكات رك
 ه7 ملا زل و ا 28 24 1 لين ف جونا ناريس

 مكرر اهصورع سس نزار اسد هس لوف لح اناس
 7 ا ا هك ابر تون اوتو :رولوعجا رجم لاجل زلا
 3 ارادة 1رلاج ماايحاورعوا رش 0 اوتيلصف ا 4
 طا كسل اركب اماو 22 نعوب ملا داش رشاد ا

 منام وطبع ورا نلارع كك عر ا
 يس وامالاو ْح 2س رند لموت 21
 قنات 0 و راو ىلا ري بتعن اهربىعازن الا نيك
 ع0ة2ن :لامروتام كسلا 20 تاو عير تل اب اور اررج سنا عا
 رم رة علافعل ا و ناهي ضولرسمو هر رع
 "عال كر اراب 3 اراامارع 1 يما رولا

 عكر كروادا د طراد ل و رار دع تك ماداروأ اع رخال / +
 0 ا نواف لاق كوع مناص كف

 لو ولو ل امت سس .١ تاقنأ وأو مدلل هرم كسار ةئاو_لهيكر لوقف
 زيلع سوك از ركرسصسنا انرضديد اه سافيلا ىسز ال (انارتسا 0
 0 الرعب / من حرور سلو ري اعرربعيفل درر وكرار ايار سرا
 0 قفل دعونا ولا كل ب رارداوناو ربما نا عفوك اسما



 ناجم ندي ني نقش لي تسديد عروق تشد 0

 “4 ل زم تاون ينل اه رسايل و عسكر بلا سد <
 9 رو 0 ا دكر امض كرو ل بان ادم اعلا د دبر

 يدوس لاحول كرتون
 0 ' ضاع 29 رلا اطر ساو ديناميك انما 0

 موو أملا اون ولا ترا ايزي ااصلا زلم | و واولاد درع خا
 1 0 (سيدضلا سرا دارك اور 00
 1 0 تاهو نط 00070 0 ”مرلص// د عرع اعرعع
 3 17 لرد الارلاخلل جور توتلاوفاونلاذا/ رهو يالا ان
 0 هر بال كنس ا 0000
 00 هر اورو رد 52 رولا ا الو زولا
 ١ 200 عن ككل اذهل اوس دج سلط
 لاجل ور وكلا ج تلا اعز هن هت هج رح ارغ
 ل كلا ازو ل ةررعلا ا ف : ياو 217 032

 20 0 ايفو تزوزاطمدك 2 عطر 3 رووح اشو انو ربو

 زازا تكاعنر ا لم نو لعلاج اح ميسو كب

 0 يا او ىطرلا رجح رحب دلل ود / ادي دارا كركم
 2 ا ادرطملا ملازم رزم مل تارك فم اوتار ناربد
 ياك ثولاونا و اياد سطور كرك ن كلاسارعا تدلع يلع
 تكرارا يوما عنود اسمي زكر عاولرح ادرار سي اركوعلن
 0 007 707- تابع ندع ماا ل يرعل ير هسا

 "تلاع زمول و انش معكم رضاع
 1011 اعلا ادعو ور يحير سور 6-0
 1 ولا تيرعرللو رمد يبو رش روشفو ردد هلت رست يي كأم 10
 لم(, راى و ودلال ! كذا ررم# كروس رد ار جرصسلاو
 عكا رعت ردو نارلا بطر 209 0

 . اعود انوتقن كومو الا سكة ادرك ن نيس تيد الا/ ومالا زبي
 باتل يس ووعد و زول از ان توا دمك 0

 للا فاز نك :فلالاوو | / وااو ةا يكفر ٠

 رغب كرر ضلاولا وأب يرال نم نائور الد ورليب هرقل خالك لإ نيلا

 با 57 اوكتملول رول 5 يباع امعلر ركون يع وصل قا



 نك راوإملا حارس الرع ادا دا نيعسملا# عاما شملان ىرصا
 520 2 لررجتو عرب باد كرولا بس وسو كك هيلا
 0 007 20 ورخو ىرارلادلا 200 لم كروس لمست د /روزدلا

 7 ل نيسان ويك دسار ع د و دع أ 8 2 3 أ 3 سا

 كابر غازرععير معتم يراطاغلا ام وسسلمص ترم مكتولا اكرام /رزملا
 هلوئاكلرب مرولا كورد ساس سا كزركززسارا هديتك لع م نا

 170 ” لاول ولاد يزرلا شي 2 ل اواي ىلإ فة ا 47 هلا

 رع ا ةعرئارلأ عرس معسل اكو اهروادعرعم قوفتسشلازرركبا
 1و لو 69 قيس تبلل اخد رد صلا تبعت اركان هاد نيب اطو
 مريع ايت هرم يو شوش "أن يبل 2 !رطلا ساونا عما

 2 متاكاس هنكرس[ مدلل أ "اان وراح نكي بكا عخولا
 لوم ل ارت ار يدعلو عل مالنا يربك
 و 7 م 0 1 غوررشملا
 له ييصقد ووك لرراواد كب 0 يو هس

م عالنت لور يا ياعم 007
 هل

 : زيتا كر طاطا دنا ا تاو /ن ادار نر عرج

 لاا تحل ل اكان 597 2 امرك ربت لوف
 ناهز رخام روفبس شخص تارا ور عسكر سراب
 كاف قالب انف بسس كفسراد فمر لص يراوغ 7

 1010 هب ا 0 أر سلم ادن تي رس ملا

 اولادك هر /رغيروم از اب بز ع تصر لوهنوم ا اوامر
 وق / كارا 0 70 ام للراس لئرعار دكر دس اق ركن رسما

 را فالطعأز «ةقريوم نكن كرا علب تيرم تلو
 انا خا عرس درر نراك علم عيلالس ايس

 101 نسل س2 اراك غد ماا ؤؤناو ىلا رفا اد تشن
 ةتارورءاسو نالوا ادعدملا نرد اعيان كرار ع رار «رلامو
 0 ااوساراسب اد روك لربع بص اعولاو بمر | دع
 2 تيت كلايس نكرر هدح را ر لا ارز نمل” ترك 1م ا
 مز ما ضدام نركب عسل عونا ةريكرااح انصار نودسرملا 1س
 زيان عنف يصر ندر ل6 نير ورود ا
 0 رولا دما جاع نادك 1-1

٠. 
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 57 ري 2 ىررأ ردع قيوم 'اعوفو از لا

 فاولاهر اهلا با هيرب جيس سس لازويتعل 0 تارا ه
 فولو تنررسكمل اهفوفس رمش 0 ار لاو وونا هر اان(

 ةيركر امام ادور 6و ةازو دوما
 ربكاور قارولا لاروع احن مر يجول ىرصا ادعي نسعد اربي ازرق دوما

 تدوم امسلار لولا رب زجر غرس معربا و اوفا طق دل حس اعز
 اع ذرعددارطس زان يدخل ار تر ير اصرخ اروع زب
 ل ور كنس زادت يرداد دور 1 اسك ل ربك م يفلان يجو

 4 ارامل را 24 لوك رس لو راتب تايقن فلة جر ه

 ةلتلاطوالادر حلرر ام مدد بف كري[ ين يت تساع شاعر
 ا نر يوما شريحأ نير يزاول عاج وع فر
 ل20 بل طا نشب تحور داروفسو نيلصا ماني رداداظعار
 0 ضرما وولاو |.1 طين ابعت هالو رراننمكوا
 5 071 ومو ايعولا اينولازن متو سيلا هر عيربو يداها

 كرام دكا ام تش ياخ 31 مرا 07 ذو اج يراوح يلرى

 ف رو كيماتسولا لا 2110 ام ماقسرلاز كل ا

 طا اننى ربحا ا نال طلال قم ب رالا راكد بعلاج با
 ”لزعوكو رتوتيس ضصرؤز وتل للاطحرز سس ان هر نيت
 ل اطقإ زم ءاعّيو ل مضعل اص اغنام د تي قلعود ايصال

 لاوق ملال ارد دم رسولا والالم طور ص/ واود ند احل هاريس افصل ضع

 رف زفر د ؤاه زم ماد زل ينعون ا ارك 2
 فاسو مدر داوي والاردن رواد اك ب لكلاو ساو
 بضل صارو اندارراز نوم لور بط | نزلا انعقد اخ
 اسك مضل مر وكما اور طا بعامين كد عازالا نما طصودنيك
 1 12 ريح رول علا وح عير ورسم ويس ايي و
 او ماطلاو رد زد ا خاب هييورار ونس ءزراوك توف هل رياكدع باد
 تكبورز ا 0 ور

 عربأهعيرصا بالا[ ا 0 ةدررص وجل ارعو_رم
 ا لا رام جوبا وزوار ردن هادم

 10 هر كم لدا 8

َُ 0 1 0 

 للاب تف برت مساء اعط مورلار /!عطلشلا سول الاووإ اوواو

 ظ
ْ 



 كلغ عل نف اوتاكو رس ا و اه 4 اعط ىل امايريج ريحا

 2 ل تذانزجزرص انحني ا رص ارو ويرسم وبل هن وس ىلا اا فني
 و 2 ا اورج ععي را ضملاوع م رك ضاعت 0
 211 اعىرم ار اينارزم عج ا فسو عا
 را مدر ىلا فوصل ا هادا وبدارط جرا سلجم راو ص الا شن زورا

 داء لو دعت تلى وهل الفارين عطا درك نط رك رجح
 7 0 فضل الارث اركي ةرروكربوبا عيل اعل 00 مرام سس 117 امهرصرل#

 ار دما اريحا رولا 0 لا مو جوف لك 211 دو

 باعداد صا نوعان رزرسصإلا نودي 0 يعلا
 ٠ نار نعيش كد: ديكر برأ سيدك ماع

 راو تر دل نر حزام لاول 0 1 آو نوما
 رووا راعبع ارا عاب 1 يولاويذسلا
 7 ا انزال( سوارا جوخ را

 ه هذ روس ابرك وداكاوررسس داو لا عسر لأ يربح
 تركب نرخ الوب قلا ةرطا كوره اذاكر هدا نوكيرحسل قلع
 0 نورتو ا عخ رق ليدل فان تهكم زي فخار
 إو ةريد ف ارح ومو قولان ترانا وا زيمر,
 0 0 سلا 0
 200 /لفسو برت ورع اصو يراسل ندج نادم علنا

 افصل يعد 1
 كور ما ردد زصصذلا ل ص ارجو ردن غ0« نيون 0
 ا ا ا طرف نحر صا
 رود ىف راين او سسب ربو نفم]ر لاننا رص يكرم
 17 لولا ادد روي هريقما اع 00

 2 , كارا د لاير يرلال وت ةرنعيدم كارت رعع
 تدرك ف يزيل ىرمن اعد 0 اذ
 0 ' يف لزق يجامع كرالا
 فيتو بسلا نيل ثا احرق" . نملا نام للا تركيا علا
 0 نو مادلاكو رول قطو ', ارض يل

 / ( نعال يول نار ردد طر ويلا ند تعول
 ول لانو يسون سارح ايصال نال ار زيرو اورد اىزكلا

 هزوبابا



 نيرو يدق د قرر ع نمسك بصر ا ليابورش تم قفا
 لص رق اراك طتلزنا عرسال اركان يعير زور دلو
 رست لاهلي سس رس وعامر طر تسإ لا وقوع الإ
 تسهم مهر هبا« موت تي ع معاكس ل

 لع وباعتور رار رعاه زيلطب/ ص ردن نصر ل

 | 1 ا ا جسم 70 ا م 0 ٍ
 هربا ىكف كايا ويصل ارم ان سن يجار لرضإز بصترعإ,ريراواومدر م

 تمورتائوإل كار كي اد اعرب رحت كدب ارعيؤسرل ور اكوا نجل
 رات بضم معرصلاب طيار بسرلرف تهور عه رضا
 . رزان ا هي/رررخا»:ثلاطالن عا ا ضو ذهن بصر تااك ر
10 1 . 1 . : / 

 0 اري نا الم اع سل راع تكسصعلاولا مارا نتع

 ربا ترم سيبك هال «ورترر اضن نس حا لابن عنب
 لاو بقاذلا نركوار مصلي هنوصورس ةرارتاظط ادرك زكي لاط لل لردك
 1 1 الغ بلاعب رع اوررصعلا يركن

 داو ورر علاربا زا بسر وسار لفادط خان عاى ران رص اون الكا عى درر ضو
 ةلاررولا نر رم لاوباو يرزل ازد سن مي ع طم ىار يعل كرس رح
 :مدرراداللا فو راسن جيسنخ يا ارعطم كانط وسل رادو ماوس راو
 7 قنثبلا لن ير ح طر برؤرلا رسب سوت رع اج شيدصو سرارؤللا
 تامر لمد نسار احب خرد مالو فش قيوم دولار تللعرلا هلددؤل

 كرر عرمضموار ت2 فاعرضو لو نين بخ تيس نار
 2 رورا زي او نخاظناهإ بنا ناوتيز ولا سوديو صل زرع ا
 هن اراقا اور ئا غنا بجاه نص نيرو" اعلا نم سس كك رولا
 اع رعااصفنا او عالما تندكؤص ا داو ىرارلسيعلااناو اوى را

 قلوس اع نفامصاواو يخي يعل عروا نائدر دوو عكس
  ةللدوسع ار كرلا نك يلوا اوك اعف ندد اريك رار
 1 صاعد زوره رع بص نول تارا امتار درضر شعم يتلا
 ريم اهني كرك لق 0 قاع هما وكس يروم
 اداوم دو تونا نوير جنا ينم يطحن زيت
 لات ناسا وو اشور معاركه فرضا
 ويش يلح ا دير دوصالعارام ا اع لركن رصا ورصااوب) نم
 "ووو دفاع اعز زكر عامس الغ يزول ثياب لاصرت



 رطل يطارد ديس جا

 هذ كي ازا بزمن رم تكس اديس رع رصررصانعأ رسال 0 4 2 مكن دالك ليلا اوم ادث و 27
 0 و طوتاوع شل ال ملام ماا منذو تلال نول

 طن دع و 2 اورو حسو هن تزرر كعييطولارلا
 42 و 3 ومحو وماراو فوارل نررسو تنك لو وجر سكت كاد رطل

 قبال اهم نللر كعتنإ "ل نوير اال ك 1/ لعرشوعإر /ىالارو 2

 وهو أر ان ل طعم بريا نا از انغتعلا ”ادرصأ رسب نراك ا
 العروس جور و /زوالا نعود رررلا اومعو تأ ريكس يزل

 ؛املدوان يبدل 0 موك رص /د وركز ورشعل .بدكاوعسرك نو

 رداد نزع و اراب دو مران زر ةطعورت ويلا سي نو تار مطلع

 0 رسام تس غالب + ا م تانك
 7 راع ارمأر سكيإور (ةهاطع ىلا ب جزمولا 3 تواجد 2
 كو رقرصم اا برع صايساو نادرو /نن 2 كمر ادق كربلا
 0 راد ف لالا عاجلا ل وملاورثكأر ا يل 0

 رك ةيشفا اسما تارك م 0
 رئت او سخر درا للر ردرار اك 2

 : 18 رم ودرست همر ناو 578 ىاسنلإرف 7
 رولا فريزر شر م نخ نعل اع نسل بفم, موو نعل السلا
 7 عرزااو اضم املا علك زعار 1
 را عض لابر واي نال ري رولا عرش وح "رو

 و «رصاذ/م او اري وبار اعز اورام نتتتلل
 210101 4 فافلاطخو احا دع 7 كلل / ل كيءادد
 5 ما تدل م نل ررك] طر نر فرم نخ
 قبس راءريكا اودع اتق بس زوم نيل إل نراهم

 ملايباع م بكمال ككاو لسفر دلي 1 هن علا نسى :
 0 را سيو هن عرهوم او للا ؤك لوس نودع كاما

 00 ا 0
 هو لروت لراع معسو تريععيرك اراب موس تورم

 رووا طع 0 ا نراك
 زو دو ثلث نكن يركن لين نقر 0 رس سمو هيون



 رش كرش فيو ين (ىول لراس تأ يكد سدا كير, فوخ ورع 27 ديل كرو كارل ولا :
 قيل سلا عزم نول غرف فور داسح او نا عمو بت دس ارظيدسملا ولا نواح

 6/01 ناكر قلبا وتر فسوف بيوس انسي روف جيزي
 ”ازعاابك صلابعر علال عجاعلا لي دضااعوتم ناكر فيكاد ضن ارتب ل اع
 رطرتسشاو الا نوكسو ماركو رجلا ئيا ع طخ دسيحا ل رريك نب ه 00 لد نم اارع يرق كراعذلا_عيرتاو يكف يرحب ادعي رر ورقم

 ماما اعل وصدر دنا يرو ا ازهار وس
 ان ةلرترلب ار دوإل سارا مرسى رسم لرئدسا ركوب فعلا اوجد

 8 ساكز جرجا رف بتلاطقل م هما تدوير نرغب اعدولع نذَت ©
 الرب حاولا مئدر رملا يزرع عري وكاد اير بس يحاك دادس كنس

 ولو اعطاك ورب نعل سس اعزب ىوانو 1 فلالا رع ولا نوياب يحانحلل نولاعو اكل بسأل دانا ةززم

 جر تاولا فاعلا رو نبا ىدملاهارعيلا م تنايقوحال مب[ سدح دولار ضخ ندع جحا يرورل ار تصلى ا لسدعلا رب ئزروح | يهتم ردوا انس
 ل 0 اقروماع 6و 00 كلاب ى اد هلع بلر هس الا ىو نارك عرس اع يبوس, ةلاولا تن يزل سا, /نررمعا

 كلك اراد را دريم ار ئل وس كرت اكل تي وصر تلو ضن 0
 ظ 0 ردا ور ارلا رن رداع ك اننا طوع ل١ نويل الارعب

 ةاريصلاىداكاوحمر مريس حارس اراو سوبا وص اريرلا رماح رجليك
 اقل رقانرسزو ءرسب نفصل عدل كتر صإرارلا عن كرز نا

 كرابوم أ راغصلاس ا يزعم تلو رولا دس لعد وكبر وج يدضملا و
0 
 "ايو فن هودع حو تس ا لبر بدول او سالفلا اعني ورع دج ااا السا حراد هني سواتسم

 اوسخ م يلا ًارعاردو ف لالا مرعب نوسلا مثور رطل وس انقل 0

 املا لرب وول عدوا ىرتن بكري انك اعين ه 1و نعاس عت رنا لتشمل اهوار لع
 الو بلح جرف /ثلإ عضومرمو وصال مسير رار عر ردكم
 لولا نرفع دورك وركن ب فولي بو تكا نوع ليو ان +
 ماو لاوس دار تازار ىص ذل رطلا ازا افلح ورع كح



 يبا اهورعسلاو ستار يضرم تالا هرب فاك شما ارلا

 راف بوجي جيلا يللا ور فطملازل مهلا عى درر يس يللا
 ل خد وزاومأ ىر اصعلا مرني رصإو طر اورو, لعبد ان طع ىلا
 ا ! لع زفرو جا بسس رمق ادا هنا اخ م ل موس اد 2-0

 0 العدا علا قون يع 0 ,دعىرناك الا نكسر
 اب يون ن نار ضن "كاك نابود نوضوجد نا رطل ا
 هيك لست ثم //ررقو يززمهورل رمل ريكلاردلعلا يكسر طسروو

 رو ومار طلعو ملا ص ملا د موز ناار ار غو رياذو كسر طقس كل 0

 ومو ان تدعرواراب نير ضر أع افا ولا نسج لا يروم هنعمل وع
 مقدرات هدر زر رمضان اكو ردارنا نميز شاور
 انآ كو نو هش ك1 اهنمرلت وذ لعن تتاجر نادر

 رمتلا اراعلا نحل )/نرارعمج عت عروسا فو و ا وروي
 0 نانو فلا عش 1 ابان ل داو سا الوعل

 7 ها صم اركفرط اعود رو جاو داهمت للملا رن لالا ا ل نيندلال نع
 7 رو انهن /ل0س/( فاح ووضا اند نا عال

 يدار هيزرحا حولا و ل ارعم واول ويلا دان نيزك نعود تيا 3
 رصوباو ريو ررارفساوعإرإ قجادويسلا اع ناو ناهس ريم عي 1
 0 يا 8 زلة

 معمل ص ا 2 | اهسورررجرسكملا ةشعلا هم 14 عار فانا دسرلا

 ايم اهلا سلا ددترم اشد نرسسو ن اهكركو بريم تسرد قالا
 100 ىكولا رم 1 مع لحوب ساو اب اًسرهو ((ردر فلا 0-7
 كولا رز ناي رانا ر يومرل زل رفد اور ملا نر وسلا 1 نيد
 00 زرت دع نرسا ضرما تع (1 روفر
 كل نلا تع سنا عم مز نكسر اء كال ىلا عبرت

 00 4 لرلعن راع ني رةنبشر نول يروا ا
 بص وعلاطم نحاس ن كاف تعا تاغ رمز لع لين تك
 ١ 31 أ 3 نزوفص دس تايدبر فلن رم لد اكراوبو ريس الدلال

 د رن ماس ايقل رو ل نكن نربي ىو نم
 2 لو ذا نر هان 6 يول نزاع لرزص كم نض نددرع
 4 2070 20 ننال زمااان واتت

 7 1م تم نر طقررلاز جسرا كن نا دريم ل 34



 رع اكسر 0 ا ا لوك روس وسم ىئاوناو ورب

 نا /اعرباو يلو اطسلا اربع هوو اباو يدل عاج نركض

 ريتا لاب ادرار نول عيارالا 00م رولا نوت ش قبلا ب

 رس وكاس ه4 اوبوه مو ل ارت ل [ اردصلو اللاحم درر

 9 ار اندسال زر حدا لري ريعا كردح برت ملص( ىلارل سري عسولاو

 رص ارر ولا اوإيفسررصو ايان 4 افيد ابرك 4 حل زكا

 0 ارك 6 01 ا اطل انزع
 ا نؤمن ادعو مذللابب سوم هر اسس ندعررقو نوني

 لاا عل ساو فلام يؤم ولا دروسا وتحاو عوكا لس 0
 انور بس رخر يح ضاع خبل ارم نالت نول

 بصانرولا لب ا 0 يم ا ا واسال
 كيزلالاو 01 و ازد راك يأ مهلا وع 9 0

 مغ 1211 2 كمر وو وار ابشلا# ارجو رس را بسلا
 كرزرل ار اطلازبا ل كركر تول نرم/ارعبعرو رب مط ريش ملا كور

 00 نيه اا دعما حاب ني الل
 توزر كك با هر ات ترو وراد زطوعأ نر نان علب 7-5 اي
 لاناسرو هس شل اب طر عسر نرخ نيون وتمر عر مو ورلاقو سدد

 هت عل نر عز ن زاب تدار لوو / رمال رس ار نَرعس نم

 1111 لس افرع وزي كوك اداأر لوي 7

 ميد امال رتل و تلال عرعر / اروخأب او طا
 ك7 2 م ا

 7 اًنايل درس «كتكاد كرة رفلاغسو نوير سيلا در ىلإ
 ارنا تر نا تل علا لقطع و للا رولر رم و طرعسلار 0 2071

 تاج الأ نزاع ارك ضعلاز يدا عير 1 0
 كف يورو انا رع عضوا رو وفلل رار ( موج 7

 نبا نور لس سفر ذ راؤو الم لو رف 2/1 2

 جنز فما عار نس ناعن
 طف ىأ اكرر (ًررزولا رع ل رسارتس را 0

 ا 0 2 انوش ور لوول لاو ترا را
 م 0 و اا ب سيب لا

 دل لعد يح ذأ اع ان لرغطناكلرعلاا هربا تحال



 ل وعلا اطرصلاو طير صم وواد ضربا كفاح اني ب 1

 2 ل دئنايحير 61 سد صار وع سس ترعمداو

 كى دل م انو تلك ىتم نع ىود لن نرلا تو ىرلاض سرب ىو كيوم
 راو ءاابس ير ردات اص ساد هلا ربا لب عصا ياومصزيرخو كرين
 رس نلاوحي ىامراعر جير طق كت يح صن عربا مرن تلكو أ دا برج
 روتر دارط نيكي نحل نكد فاول )ع و !زتعاعد راعين حو نك

 اكس 45 قكركووران احل لج ولا نر ىلا كا هع درس قولا وح

 0 "هلأ زا ند لارض درت / تاو شو لكم رزاق يركع كوووم يئور
 2 رو اثر ب ربط مرولو سمس دكر ول قولع يسلب

 مااا اما سن ان بف عاق ماءا ولما 5 دم عير ادا

 بارو اءا ومس ولا ةامن وأمام ناك طعم ل ' دك ندعاولبع
 عل ردم عر لاعاد درو يمرس اربع م او سحر لإص ا نما لح
 هن الاب لوس ف >2 اديه سورس سو ا
 ةمرارسل واخ م نر لوطا ايا يار ل 0 ىارمئتلا
 0 رخل عامعا ا ذكور 0 م

 يلا زب كل ئعدبارولارب_لمالر علا طز دامك طم ينام مظلكور او
 اطال (طوضوم ولن ها
 رتايرارسارعولا هلذبذورعي نقلا ول علوط اردو ف 0

 د الازم نر نزع هور تب عاب ملاعب ير ضو ل طر عروملا ان للعالم
 2 لمد سايتكش : و1 يرلدزإ] لاع نزل دعا دا وسوم و

 لك عنا او اسد وز تان سيم ارا ىتيألا جالا ف
 0 0 ا! او مهلا هدو و ا اننكا ع لوو

 8 رن اوبو هاي زوو ارك
 فا داوم عفا ادقوإ سومر وعلا» لولاك ورو /ةكبرستطوساب تره كر ضر ادعو

 ل هي للا ورجملار اهنا نب ندوب هر نانو معا مسوص
 0 ااولع إل اعلا يللا
 اعبر لك علكأر رك رجيزرعا لالا هربا مدعم تادرس اركب كسلا نوبس
 زكر حا نزال مكن 0 رض ورم زم يدارلا
 2 /ولول 0 0 و

 مس 0 2 لهب نع شرمم يتلو كل رزرصا ل اكرشا ا عم
 ا راطسرلد مهرج ن عوضا دع لبو ال ثركا ب غيل



 ن7 0 ا ا اص اكيع احا نك روع ار أرازوب و

 ركز تركز «ناعورب زلط وول 0 ار تالا نايل رط نسج

 كر اماما دععدرر تلم لا لاك ع رار اخ ارح
 قول عاملا 0 رنا ار عونا و 0 مععالا

 00 اراب فا مورو دعس وري لوسط
 نزار را نال نو لرد "ترد عر ١
 ول مضلع 720 قرشا يلوم دداد يسوم دخان اس

 قئورحا اورو غرس ىلخل#ب 0 "نارا 0

 وورزلا هني ولاد البرو لأول 00 معضل وزب ملا
 انا ن تاع ثرذاذا 00 تكرس أو

 سوت ل هيج اورو ارد ورتعم سونار كرات
 20 غ1 1 راد
 زارومرلا بندا أ لاو فر ا لك ا محلا اس
 نوع ضودو فلولا تسسلم ل م مج عا ارمف لسا زب كضنلا
 مسا اشو يجي روسو رعت ل نه 0 فلو وبر اهوتعماض 02
 رم اكون تورط ورورد رارغعلاو سلامك ”رمج1رلاغ طا
 رع وا ل فدو 5

 لس نيكو اقسم ن اعط نيدو اولا نارعسف وعملا سلا
 لج ز ولاا عزو 1 يرطيو عر كرر ىلاو 0
 يروا صرع نايضعار _ربعص ارنب تر طم
 لاا رو دارج كادر زل منع ىكؤبر رعارإ
 2 اباوع اير اعمل نمسك وزب 7

 >2 مالا للاورجلا ا راح حولا لير عسب تعكر نك 0
 10 عونومم لعلا ١ مطل مك زوار و تؤنلا

 9و واطول | كب ءئالا جلس
 4 سا صوملا او ايار ررسح ار اكون نراهروار طال سار بج ب صا

 0 بوصوو, نعل اع رس 1كم 0
 ل 1 1/ماناف نارسو انك رلوع روادها ازا هتك ص

 ١ انور صل ا دم تفعل وهال واشف طع
 ا | مثالا لب زوون لع ا رمل يركن رص /رس هناوباو امدح اور

6 111010 



 7 رع را رش هلا اكاد بر :
 ارا يلا في ناك لإ عطري يلا هز
 راك يق اتآ + طن كلو ملفوف ءعرع لاول لا رلعشم دعو ارا
 1م يو يوس وف نول رك ذرهلا اعز لوو ١ م[بصاللاو هرلارعل و مع 3 1 0 1 ارعرام ذى سازيؤطملاولا م. د هنو رومو رعاك عن صيكإلا

 هز ظيرو زورا مسرب صناع فورويل لادولا لزم نسف

 كما عوز ىلذ ار ووضح اهيلو اهل بر اعراررع معصم هع
 ا ا ابساب : كولي دك هسالار ىييكأ تمي دع ات كما
 ه١ رانا عام طولا تا طار لاس دركي قيمت ىلا
 اجعل كريد ارولا دورادإل تر خيرر اسيلؤكلاو
 0 رمرازلرلا جرار مدل د لكوكب رتل ى نك حلل ركز «ؤرملاب ا عدم
 مر زذن ان متل تارارر ردك غامر اهلا راسل ة سر برة ركاز ىلا
 صارو اولا تور مسمر ناك ناجي ور ىارزا عن اكو وارعس

 ترص عدرا بلدنا ستنشر اياها
 كرر هل ركاز يح لاول حسي رطصلاو تم رمادا دلما
 ماا ناصع دلءطم اجلا ضعإلرخزررع روز ملاولا دتارو وخل كك رردكأرل

 هلل تدلي لس يح !ركولا ند ارغسديلال خول نرتإ جا الق متل اطر
 7 مرر صصص ا وير باسأعف "كارز ئردوعونسوا انا لللاعورح

 كيد رجح او تايب صامل وم نورس يا ديت حار عار ع اها سمع ع
 ربان #/هزبا يدع لاوس تيس ازرع ا( انوي نب سارزواع
 اقام عيد نفى نإ هع ارك و دكا تكس اس: ماير وار ذكاسا عر
 مكر ع نار دردسال ثارلاوم سد انوع ضير كارا دس د لالا
 دا زكا ف ومد ني جا تفتغ دا اعرف نسل/ ظن رفاعى
 كرما طك رمف لزج د كرعس ا نفترق اناا بدع
 ”رارعلاو اوك وفساررولادهعو ىزر/ نيون سا ن تباع تدك ع
 7 كرر مرار تير تدارس دكيرخ داك عسا وطلاق وراكم

0100 0 
 9 راك تاور ساو [تار / كو ىدهض نمو تالسقتن كورا زلال
 تدل راسب (ج) هنرى ولاد نساك ظوصل دلو ل رعب امور عوصلاد تتسم
 5 (ض اف سم ل 16ه ن صطر شر ( وتحكم ضنللا تلوم ارش فاقز لل مو و ل هربا بولا
 رتل هتيم تلاد لا لزم نوما ةزفا وانتا نعاني ينل

 سري ل عراد رم نا وتر راسل نايس ان اذع : سلع وصبلاجلا ١م ههلضا زر ذلان هيرو الا“
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 كد ركارج ا ناو زن رصف ا

 سرر اجيب“

 ل دل ل

 هلام رع رع ركب عم يحرم كارم مسيار وعباد اك رادال
 وإلا و سس ابهر طالعت كر سارت ركذ كش دح ةرعا دلع
 راو [ عولمة رعلاب ذدتا كريما بكا نر ب اور يقدح
 راسا عع شرم رعيزرل شرور نيل هر بكب |ماوك عرين ع
 عا نول ولا لابن مارد
 رزان وزر بئرا بع باد اه يحال لسا در دكر حادا نعت
 ارنا نهج احلام ناولإ دع اون دن ويم ذولا بسن كلل نو عر كم دور رولز رمارعوب اد طلاب ذك ندي هريس نال يح
 الرا رعيا مكر رعاه اراوربكس دقلا اوعي ر هن ذكى اعاخوال

 لتر رارم لوركا رههصلاواررر عرف نوع كوب ادد كلل دع تاور
 00 هللووب دار ناضل صلات عوار اع
 دزاسإلولعؤ ريل وونو نارا العلا از اكو اعاد يرسل هينا

 لانا لعرصو سو عسسل تسل ارك وبن يعيد ناومد
 توا رعاك رعور رونار كات افكر دبس ليسا رع ليديا ورينا ويس /
 رو اراّرولا مو ,ياينرا» ل نس اند, 6و ذ هكارم رع طل كرر ويقسم ارح

 كور ودو وبعدد موا بس نبل نر مما فور طع راع
 زار وسو 3 ىاد ل وعي دمار عو دس للا لرواد ور ارئا ل وربك وركدلي يللا

 نيالا رغد مضر وهي اورازلا مثج كواحد »مرسدس | راش
 2 تصطلغإنا رسلارج | ! ارح اراك, طعن ةولار دع يلع ردت لرطرعرارر

 رتلروصاوردلا» رفا عاد عاملا بكد كر اكريلك هه كروم
 ندير ن وازداد دع ندعم ينال رف بسنإب ا تاعك روما ايف اك
 برأاردولكا نو كسلا احا ناد عش انكحا و ارعسو عرار يورو لطحاو ير | يرعب سن
 وكر طعاكل مانو نير مرصد علا عزا نرجو رع عصا رمل ند انهم
 ل نيطاصارلا الا كو ولادعر|ل عرارتمل اكو طاع عونا ل را نين لس
 الوب قر علو در عدل نر | عا نعبر كمم لباب وكل راو وعثر لرالا
 ا رو كور ضاي يدر ركااعم تالا لاب قرشا نام

 6 7 يلا مئررط نو اد ب لزركرتا» 91مم ييع شيع نيرو فر سيو تلمصولار

عض ار لاو رجلا ميلا درع
 طولاويابأ نيرو ريا ب

 الانبا لوا اهرب نر رك درك سكر طلح سرت ما تو
 بسور
 ١ لاكقو رعد اكراررج أ هدا دوللي جاوا كرر مرور سار يع
 ظ ؛رزاؤإ ما ترس نادرو كل لفافشا اولا ايري وسر "نسال ©



 0 لااا #ت#ذ#ذ#ذآ سس

 7 0 ليعو نطلع ىدرصالا_ر طا يبا مادو ر حازم

 مون حاغل قط كروم ب لا طع لال لس

 ا ا ا ماوس نزوح |ضلاونءابا دارعس رولا بحا نر وشسا
 لاو سيشل وت ناجح اكل يردك يرد ا كيعلإ يا تسحومملا

 95 ا رسم [ىسر فلكي سي ناكو

 27 ملط إ واورو انبطح_ ءصعبير عند كوك تفل ع
0 

 لورد اميز لاري لعلي لا رس ماء طز ولا كور نر
 2 د لب

 بة ال سرر (ى ويل نإ اعل ملال زا"

 7 طرهولاب اغار فول ار يم طعم طارت ع

 اعملو راسن رمل رع طخ ركز لامار لك
 5 1 ولا 2 6 0 ركيوا سار لوكا ركون 7 راع
 هاو رلعا عا[ لع رنوتلدلا/ لاا 2
 كورك شم ص ابترعكن تاوعدرو و موا الد ل سرلا و 1
 0010 داوناو يمسك صم ولصملاولا ملال انش
 نط ويلا ع طووس الك تو ت1 0 اال
 0 كاد بوو را رع, ف هر لول "هلل عودوا ر يلدا نر /
 2 ل ا 0

 02 انا الاب وطلاو 00

 7 كت 9 1 توا مطاع
 ا ده4ترم 01

 تييضروتو 1 بماي ارا ىأعسوونا لو
 سمار بصوت رو نر ببحىدلب ماع تبل لت بن
 0 لام كادر ةاوطؤملا ب را ء اهلا

 ل داير ما لدا ناسا رز وكيعإ اريراوب ار را [تاللا هاما /

 7 و ا 0 تا
 17 و تاز سس ناو توبا ل اول

 اوي رسل يل لوك كعطسرالاو لا ردو و ىئاوعبب نم امل ندا

 1 فو رن يو طعير ونامل
 كلل طا راج رووا اهنا تكيس 70
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 ليوا 000 اهم فاد اى مذ و ىلاكي ىرالد نون 0
 لولا يسكن يجنييطخل مر ضال ليم لسنا علا غاز لعل للا
 مصاف نايس ير عس نضل راجت دعس بدا نطو ل صان اع

 رم لو لنوع دس رع زوما فاعيابلا نورد ار ىلا يار رعز لطي ندع ع اوي عام
 وت رمرا اما مر ربو موسإ يلاورو) وم )وم كرر ضئال ار يعور د اربع
 لصالون سار سر ىلاونا رقد ل[ بس تمهل ناك ورواه نسيه تلحس لهاوعنوكلا_هعلارو دقن عارباو زار ساد سارا نير وصد دعلار عم
 را يلام م نداهحو سرا تسلك عم لرسول
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 نين ى هلام ريخارغ ارو اردع اهاص ا ات اناكو ح اقيارصا ترو ءءايزمواد لاك 00 رهحأد ور عرس سرد السبح لي م تورو | 7 اووكب بلاى زعلار يكن و لولاو ىدالار جر جت كئور زوو ىرورا ضلع نركز وج ادرار رعسد
 كرو و لا ا وريايلعوطرمرلا عيرلاب ا مراعلانإ اواو رس وكاعكأ وار معاد«با وعطر كاباىدسر وام تالا مام نانا هرب رار قوبل اند سمانسال به تاع ايناس يسرك اد
 اأو رولا وز بصر سريع املك روم كر الا رك وئام رع صم

 نيس هنا لع اكن, وزو حالا اتا
 تْيْرو ودنا اهلا نك تم اب رص و عاملا توضع نري لم
 ٠ لطم ىو بوزح ارق اروم وقبل تيرم نام دد ودك اصدر عا در يارا
 نالوا انا دالغع عيا ء الرا دوما تدان ندر شمل هاما ضو وسلا
 رعب لاراب يلعامل نا حفلا ساد زال اقفرتفو موزع تسل ةْوس د كامارلا
 لق صافلا وردا ربما دن ن اكل قف اصدر نال تين ادد ارا تدر ابعورعزفسال
 مترالو زماعو قالعالا راكم كاتس فق لاو يدل ذم مارب | كملاركمل تنستورق
 ا” طل يطال رزوبالار طق كو م ؟ لسير عزز وع الاب قد وكيس
 هر حدحاولرطوعلاو ا وجا يوما طوعسلا را ترند وبكر طيلاركررعمل اوم
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 لام ا عع اسالي رد و لوو هور وقار ل عر عدل تيد رن
 | 2لاساؤونىصكر را الاوت رفس وسر ارض ملا يسرك 2
 ظ كرلاكرر روجر ا صرخ 22/0 تاس لت بنكفدو ا, سس 17 اول سدا تندوف روما دكل وأ ادرار دل اوس تروا



 نييورولا اعز ناو فقس يعالا نرحب نسور ضالإ ع يوسوس
 ةورحإبا م قصؤلار امر ا نك دس ايعص اونا عرور دزلكارع مل يزكأ

 :/لوالار امك ىبقنز و ىايحن عزه ان حولا رزلا قرر ريع ١

 ةكازري) نرريلارعن يشيد دفا دع رعيزيسدا عجل رن اص
 عراب سام عثرت لو ايقااسا تنصر لت ء نوفر ولا مك اذ عوحاريزو لح
 تح ىورروفنز رب !ا ذيع دسار جدل ارهصو رز ا ترانا يار هل
 اولا يد لس اواو م ندي ظ لل كو يررو ار ودل رين زول عزع
 طاب خناو مساس السور صرب عروس كز ردا ردع نور نيوسوم دولا

 او رلكل يطول ا ددي يغسل شاحب وضد نا ع عدي نامل ب نع
 ” طال ضاع حب طيح هللا عدلا ةالعع ضو رع الار عسولا :عرور ايصلا
 طاع كاهل اور تناسب /ال/ زار اصلا وحرس رز هوو الا

 5 مر دل هينا مول ردا ةزفاند لولا طلاب لزيت  ى طخ
 ”تءايطخ ال رسل هز نار طوال ايتن بنوم الكس ثروعسا
 اكبر تضنصو قل امج ليس لاو ا فر اع فالص ف نان حا علا يراود
 مار اسارلا نحو سوكا رح اما عع انطط سياق اعدت اهم اهو نايس
 العر نصا, ىرسلا بوم سوسو اين عتيد ر طعلا عج سير داو
 برضو او طش جولا نجر ميلع طك ندرس تيد ىلا
 ريل ةورارلان اذ يرمعا نزح اعودا مقا عاصر قرر نرعا زري صي اد
 ب مرج ردع عر دل كارلا تلا طط سيل سل د نعال يل ار حو ليا
 تقيل اذ ل كاوا ذ اه احم اسس الا هولصلاعرغ كتم غرق ا! او عساإ طلاق
 | ىنجروا بر نكئاام//وك تطرتع استقل ظلام غل علال ا طحت

 فضال وكن يراصاارر صو صدا ضال صرعا ناوردلا وع لكنا لاو
 ”ياهصرس لان اعطر انور عب ادي دؤيولا فرق مد انينعساو ف/ولالادمام
 لاكش اد 19 سوك الو تاهو لادا ار جدد ا جسنغ مودات
 © /نلا عزمى ئوو قلاد ل, طلاو بلا ب د مطب هل علو سكس الا

 عراك ضوعن ركب د ندد زريرساو قلبك كاطع رع حقل غلا كيب
 0 ور ب | ثغر تاكا نر
 م نزامرولاع لرجا اع مدع توتا و اورسو اى سالتردنعْلا

 تل يزال كلمت العر الواذمعر للجو تلا يس لعروس رجالا
 فرو عاما ادخاف دار عل تبشر وخز ساه فك مصل ب رح تلا وليك
 لح ةلططورذ يملا تنك اخ أع طز اعلاولاو تعلن رم اعلاولاذع

 لسريإلا حلا
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 6 حم
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 يتلا ن ع كر وراد اع الارعبعر رامي
 يضاف فرو قدز» نورت صمد ن ند ذ بيزتن ل احرك االا
 مدا علم ازم تارا ن قرين ضو بصر فس دس: مكي يجدر سرلا لكن كيور
 ةطعادإ بر نمسوباررعاص ركل رك تى دريم ددسن اج خس سددت
 ماورد: ٠-ان تامر سر كرما«
 لك عمسا 20 (نرور / ىلع تعز لك ون ض لن

 رز يطرب + ع يسر الار احس او هنعوودالارو سنن رركر جد ىطخا
 طعردا عى در ىلكلا مدع نإاصنرحير عنب ن لع تدم الع انس أر دس
 يف الاء اليلا "و ءاكل بسسمإب كازو س سويا

 لعأوا د بارع لوم تمول كاك رمل و كيلار تلد رطوعمل رخو

 رةياورولار لك رهان ترك مكين 2 2

 , سيور درك داو د لاذ رز نر يناس ب الح عل
 ملا قدر افلا يحرلاو اع واحمل 1 نمد وعلا ءاطحا طا رك/ رح
 كدلك زري س علا كيج سين كيعلا + هئرس دعى راددع نررتنم
 | نراصعلا بيرس علا رولا طارح 2 ردن تل دار درصاالبإلم
 نوع درر تيريك برو ىر ا لادسإ كر كلو زقسلا دور انس سوا عرار
 رار رعبا ناسا ركط راج كرا بق تدل نارك لف نع

 مبا نوح ريح | سودا ناي ضال اع اكأ سيروم ر شنولا ع ماالا سوكر دبع

 . قاطعا لدحا ككنابع زا ردح تلصام نم ادب لأ تسل لحل
 وراد بيشغل دل ضلال ىلع نو
10111111 
 7-06 كد الو هلا اح رافلار جنو اعل ا رعد هليزف حارسا رو ا
 سر اول"ات زو اهدي سي ركاسس ابعد نا دقحل مدس ش/رالاق فلا ارق
 ايد هر طع منرمانوياعت ورام تسكن دسووو
 راو ابق رسل اعل زارا متسع و طلخا "دغربتخي راسو نصاب اجر

 ريس تكاولا تورم ارو ام وولسو اء رم رز امد لح رع ألا

 كير لاغ وتر نريجربجماا درسا وكنز زمان نسكب نيكل ا
 0 / مر رو يرد وسلا كرك دوا كس فلا ١

 نريصا نر محا ولاد درب تاءء اء دع اعدم ب ئعلاز يلبس حا لنج
 رك نر علو لمح  لارسدا عنز بح نوزع ديا نرعانر وو

 "برع ادرظدلام لرب لح نعود اال نال كك لا
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 "اتسم يمكن 6 م تتوسل ساو غو عون نيزك ؟ رسب

 0 قر مسا لوكس راع اصلاوتولرفشل ا, . ةرض ومسلم ل العر

 درا رب 00 ”لاور وعد مل وهلا ع 1 غرض

 قدر ارحبي كلصلعإ ار 2011 ' 0 املي سل ا

 ضصخ ا ٍ دهس اعدم عك رص نع
 سنا ضاع ١ دم راش اهارر لل سوقي نك ع كرز او ورب رع

 مسمر ابو يرفع مطل لافودغركو عيا ' قوس ارلعل ان

 4 تايد مخي مم ا نوما ين كيرلا نك ب “مما يدل, طمع نوع

 هى د داضا] وأو ( تتار زاره رع رب وك شسول
 سال او ف امج اضافم : مارا عبد رخل ايا سيرعلاب كك

 ا .ذانصيوخأو 0 1 رار يىي د لاعا
 ادرج كاف ين كد هزم يأ 87-7 "رتل اع يصر زارع

 7 ل ركل رح وسر أ قلل ارعيوس باو

 0 كو دال را 0 يهلاو ارا مازن '
 11 ارد اول : كاكا ' يوتا اوركتايأ مت و تنوع ا !رلا

 .ٍ ميلع ىورالجع ء عززت ى يب :لالعسا رع ل رات اردتم عرض

 سرع 1م اعرب رمق اراده اخ هدول ينارنومرلار لا
 درت م ارك لردلا تاق تاق وسب حاب اا

 رم“ كلو راح لك مت 0 وسل ( دس ' اين لعو ار  اطربز تال

 2 ذلارسارعرلسا عر اكل. #هبرجدلسا عوج ١ الامل لسا ضال
 مهلا سو زم مز تا مونت فيك 2 تسلا ”روجاولارملا ريالا
 0 نيو وزخؤ كسلا را ابل اال راسو ب نأ غر 206

 نة ماض عساه تمام رطل ناو نوف 0 راهم نصمم

 طرا مار و 0 تاركا ماهر ايزو رك ملل 2
 ةايرر فانا تءراهص ا كارأو معو ادار هيعرويرلعسملا نع ل لوي "1

 نو ءاعتلادحا فصار يدا نوت ماجسرلما امل ارو اذا
 الب ا.عالا اهساهساو رانوحأل ةفومرم كل رّمع معارج دلي ساكن لوم

 ارا ساو هنن ا يكل 2 انوع تيضناور /و ع 7

 ملى يرمعا تب (و | دوس تدع تتورط شم 0 ا
 0 لاذ فوكو ردنا نركز هلا وو م

 م سدير ير ارمم ساما ركب تيك ل سلا يلا, كا
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 فوود اذكب را ضو هوم كو فايع زكي
 ص مرسل هن نحل املا زبري نمو تلالا نر توتفم ان زل
 ا صل نحذف كيد 0 دك

 ةيد اوم بر وكوب ا يع

 نورتو طوع كدر ندم ف م نر ديشمل م 6

 ا رع رو لا لاريعك 1/1 لملك ارلا لع -//
 00 زععاد درر لحد ان ٍنينْخررْس

 0 ف دا ل خل يو ضل
 0 عروش 0 2

 غرم ولا زر داكار ال6 ريك هلي مو وتدكر ها
 تر 5 تس فر | كولا مسير برو 0 نك لح خيول

 ايدولاو نر يع سو ضرع إضف و فلن رعود همم كيوم لانسا
 رد مند عوز رم هلع كلوت روم! ترعر سوم
 ورم واهستإالا ل 7 1 0 07 روع 1 ىنص/ا وكري قروب

 تعيرو ع مادو سرعتك ب ءدارتع تريح 0
 راض دما ماي تنك ا 520 ارنب 2

 لاا واوعص زلم رت هاد بع ص
 رضلا م ديور هك 770 :صك در ف ريلارلاو ع و

 7 رلاوو هام تالا قلوب -سسسيبسف 27و 8 0
 ا ب 2001 1 و امال

 2كارسلا ل هلي 0007 ار كوس مع

 7 هس اخ جر س1 يئس ا ار

 كد لرسم اولا ليرمولا و طف احارعس فلا عنج رع
 تا كاسح اوس ص ىلاولا ىف ارا بور بتاهكان و
 ااطمج لا عامك نتا غاوب 4 ىلا, رول 2 الوكت 22
 ىكرزرملا ل 3و 2 .ةوإولاع اسد ”منؤ وامر عمت هم ا

 ايلاربلا 7 نيبو يلا .اوريوارس 020 هك ا زيكو ادور الكرار عي كوع

 وورد هانم زا 7 0 ربو اسم

 واتا هور سدر درسا ار ا يكاسسا م خيززطب
 احكم اسر لد نفلارتولال اذ 707 هاا يزن نسا

ن بم كربع ا لولا مو نسف
 |١ نإ 1م ق ارولار ست 2 ر



 . وعاد هل عم عم نة سك هر شللا و راساون 2 !ءادلص ىارع
 3 دق مدل قو اجو ا نيل دع كدر "رم للعسمل ا ورع اركذلا يرام ص ع تسول
 2 نت تعزي ا نسإ د امذ اهقرونا رثساو ةركأ ا 0

 انك تالا هاوس اى
 الشر هاو دار لم تك اورسارعررلا اال 2
 ُ 00 "نك ميسم نوع هَ ندور هلم اسر كرم

 رم, رسا اور يوك تس هسا ار تارك ىو ادعي نما

 كنف 2 ٍيئاوبا انمعف هر فرب اصبت رح (ازواد « ارت سمالارجحا

 وك ليزا آو سيم تيل رد يو فو مكر دلت

 يم او ساس ن هيك ارد نور ل العر فسر خان مراتك اني

 عسل تماس رجا دططادهغاشا لو اهاررصلا نمو
 ظنوا

 عيل رسولا م هرج زركو ا درو ماج كارما لير وممأا اع طع مس ديشوس
 تورم انرعتيعزرعب اذ م المس ]سر ةارلاصخ سماد اس

 زل وزوال هلا يارس ابيبلإ املس كر ىو ايفون
 لما زؤر صلادم علينا مباع ترس قاب للام

 اولا طم لميلر اراتملا د بلو عوربمسمر وعلا وار ىرت دورس وس ا
 ا 7 ا 1 تدلع اي لل 'اكتعسنمب دمار اويززنالا اويوئلا اع
 0 ؟ييازع عل ليا بيعلا نيس لا يخسس ىصا :-ن هو

 0 نا كما رار ا ا ال ركسو
 سا اللا ارك رطرص !سكز عزل
 لطم دياا عدلا بيو فإاسرت ملاكا
 0 ويروى ل اوكا لو | لع تاالنوا سم فضه درعيرلا

 اررط ادي يحكاوا درس ول نس رول عمد رونا ب مرو 2 الد اوبك

 ص ونوم امص | نررجوجح طا وزير نارك س دار ن يحلو
 2 رضا كاعإتاو 5 منلةررعر والا اعز رولا اجت دخت ررردغ اكل
 رقاد ما عرور زيقوس مس عار ناوي هن كس ييرمسا
 .  قتيادءطاعأ 2 اتر ىولشإ ادعم نري
 5 الار رعلا حازم . تافدو رس يلاوسم
 ليرولا اولا م زمعرسلا_اشم | اواو جر تشتيت نيش انءز ورك

 نوعان يضالاد |هحيورد اسر | يشيحاوزصل ارتد رص نجر سارع
 ذكرتك قردان اراد طعن رمان د» يشردلا رام سيو مالا
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 00 اوه تصحس ولا اورو يرو ادي
 مسا ءرعل روت دانيل اعراس دخان سالشم ارم

 ل ا ا
 مدنا ليت تو بصيت ةروعبا ماركس لس ست و طا أو ع

 2 7س ياا, لحد ادق وم نأ ري رل نم "لن شوو فد

 تلو ل اعراب تسكر سس الا يدعو ترم

 وادق كاوا رعب سد يي حلاو ابر ليعو 200

 ' للا ول يالا, ص رسل ما راس اور عحزروصو ا

 هين تن تيدي ولولا و تير نلوم رز افا كس

 هرلاخررعور ملردد 7 لوم 5 يدر لام اص لرنو

 0 تع ىرل لاس نراعتم ا دعو ل »راما الا ملا زررررارص ترك نام

 نركب بوص دا قئعصا نادرا دانك ياناس
 0 10 رانج خر كى اصالعر نبك كء اع راسو حك
 7 /سيقسوأو لاول امي خس ال ان «ةلرطلال لونة نع ووررلا
 شل 1 لرراا ا ترك رك ور ورتب |[ لاننا
 0 0 اا لسان 1
 0 ةسرل» تف هدا توين هل زرلاب تسدأ يرو ريس كلوت حن «راعز
 كيل اورضوح لق روما ك هك ضاق اعرف د اسوار طرل نارا
 7 رة مود عاو كرفس عسل دلا
 و رطل صو يلا, يساوبا د ]وكر راوا ميسور كالو ساب ىلخ

 همدان وعن همر تكدس 1 هديتي -
 ولاع 10 ان انارإ لم عروب 1 بيع رسور بس يرحم

 كَ 6 اهرركد را 4 منح تاتش حش فلازم اديرصوعلا
 فعلا ضاومي لك عج هديل يع عود تك ضف راسل رم

 نتا لون يضل نطو يسوع صاح نكس فملا
 بر رولل تحد 000 نو و ا ديلا

 لات ر رجول نخب مكب ور لمه سنا ربع م 0

 0 0 ا 0
 هر نيعاد (ىأ يلمس 0 هع

 0 ا
 لاكورونيا, نه تايومرا كداب وصرف ارا اد م/م ارص اننا
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 انستا و اوريكم لر البرود جل دس لعد وروسسسكا 0 7

 5 هرب سني ف لالاور ئلو نيتيرسعلا نع دك شلاىتن اخشلل
00 11 

 0 2 نار تاو مو دلو أولا ماو وشلاو ترارقو

 2 بأ سا اوت و دك اردو ا 7
 هدول وكي نور ف يصار عصر در اهشير ياللا ت  ولغاايشالا 2
 لاو رك يكل كاع كر 7 عار ري( صوورلا ' لدحر دارس

 سل كالملا دعوا شيعت مول را
 2 نحتسب قاس ا
 سس 0 د 0 نص و ب عا
 © ىلا ل 0 0

 نق خس ةرففرتضو | نونلا عزت| زوجك افلا لوكس
 1 ل

 “06 هن توارد زاكي ”كرعلرجلاك جزر
 طايل يس يللاو ملاوفالا عم افرض ا دوا ار يهل

 فاعف وش ين عفوت غلا نمل و ربو ضو يزن ويدعم
 ضعتا تيوعملا مالا نس همت تلا مدرلا يمل رسازنا

 3ص معو دعم فاعل الا رض ثريا ولا دهر ع :ت ني نركز 0
 5 ل نرخ نع رولا عيرطنم وبلا ووو رو
 ل طاع غل لَم ار لوما انكر هع در ارنا
 وقار ىرا اج اغلا تدلضعوف كيور لالا 2/ هش رعمولا
 2 20 جاعإ_دعروو رندا سعال 0 /
 - لإ ه/رسرالا ين تايم وبل قرر // وزع
 لور رولا تكتف هلا لد 1 د0 ركرطولا نيا ع هتلاو رحل
 ل كا علوا هم ىلا تن /

 كراس ارض اجر علونا دع رك لالا كلنا نكي
 يما دروسا ار :رهلازفا همر م
 مع ضيف اكأ نم ا ل نب دعف
 لل لر للا مدل سس اخت رت هولا ايشسلا لو هر #١ ر تكنو ار

 5 ذكرا زر درت اضرب ياس ير عد ارا تي 20

200 

 ميئر صن



 دم هس لبا وز يش لك زرت نعالع وعسل عورات رح نص ا عج
 0-00 هنولا بهونا لوم 1 ريهام اد طناحأ دنس نيكحااع هاو مس حيصالا
 كفار صن رم ما سلو ساب سم 0 هام
 ليلا وسد ىرار او (ىرص ري /ٍ ءدعترصز لوم رقت نايس 8 / 7 77
 000 1 0 هدي كولارل فو /
 ْ مدان, 20 192 7 0

 نسا ميناس 0 كورلا اب ظ بارع ريع رص يرأللا ١ اك 0 مرن
 ظ نتي نولي 20 نوبلا عزا ةنكزعلالا اهب ل

 ظ 0 اواو 2 اخد نفاس اق ينم تريد 0
 كرب ىوول 0 تيب ريم هن يع
 كت حرا و ىو بأ رسم رع و رعسا ل ناصع

 ع نهرو ب سو ليك ار اقرنفلا لكي سرع دنا طلو
 رفات ا ىأ عر قواد
 1-1 ]را لوس زبر ا هساولا ةيميوناسسبو
 7 ارما املا وجر يش: كولا ايازر تو اصرخ براع ناك

 ل اال اخ تضر بيوسملا و ىرحو احا رن نان ددج ىلاصلا
 ٠ راي نئرلاو ى كرر نجر وسعد تيك براز ير يح
 عزل م 0

 دارو تم اواو اوك بر لع ور ياللا رعسي عع 2 ةكررلرعا
 ا اورو ا رود توك 'نيلاع
 اهرهم ل هدو وص رك اكررح مبصو مس إن سؤالا 0

 درعا قور تيرس ترابا و موز وتو لعو :الصلا- "ترسو 'عهز,ن محا

 يار وجور او كيبتمحلل ردو ضرلا رولا وف ادروقتن كرا 0
 011 0 مولا ونال يد خخ عاصي را

 2 رس اسرلا | ءدمس ريغ بز كلاررخلا 3 51 0

 دروس رشا 0 770 ٍ
 48 ليزي كربارم ةلوعامرإ و رايتس يجر ارا ارو
 2وولارلا لراس ا ما يتوسل نتن

 تسكر درا د ار 1 تيب رراسلا
 0 7 نر فلع اهم وراجت م نيج حي مرطو قاب ندداز سيح ولا



 كا وسلارصال ليضولم اى اعز ركبلاد مرسلا رص اهفدس اح مير
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 ب مركزا و فسروا م سامو »درت تاير

 . معن لارف وبار لزوطت اهادسا رعب اكاد ستوك يعجز ميه 4-3 رع 0 /ز وسرت نيو بع
 يا العا اعنا نار ومار رك تبا
 5-3 506 دلال وع رمزا ب عض | رجا مينطعت نجع اولاد كارز
 2 3 ص لا دايو درا ١ تارك سلتا نك دررف

 امور هر 5 20 و 5
 0 2 نم كرت دعستاك درر عتود ا
 . ل كومان تيارت سارا معي ا سارا ها 2 00 ا ب ها
 - يي رهاب عالر تك ندور يم تن للوزن
 لا هب ضررا نمنح تتر كي 2

 يس طع عر ا زك ورسام بس تكفين لس طع تشمل سيرسل بست 78
 ىتلالإ /الاا يل ملا تيرصلاح - تال كنا 1

 "راما هيب 6 يس قسوم نر انتم اوال
 داعالا عل شسول درر ىو اىسارلاب احكي رد الا سطس نهتجزرعارمأو
 رو ا دعي رريعأو 3-64 لراس كم موت اع نولي

 كذا باك مس امح تركي صم اهلل خمس 0 ءعووكس

 ركاب 44 طررصا تنل نسر عيبا و سي ما مسار سند و غس

 مة وسواو "لصالا اعزان رونا د طع كامن ركاب اذ عى عر ء هزكسم مار افس#ور
 2 مرتكب لمد ندوب لابعالا "تين يزبابس تكا ياخ
 رطل 0و تندر تركو (كر رم زدلارو ١ و فكل لج ريو ري ل رار

 م يملا رد اسقا ةيوطملاباد دسم تيد ىمزؤلا
 ني ف سئ رتو ناين ار ورك مسا مما 'لركي رغم ادور أ ىلا

 فال: اللا هاشتاك ب يتلا ع زيك صوتنا أ» اعاد
 07 امو نير الزمر است ترك ويفاض و يارس لابلاو
 فقلارو ور احن رب رج وضسل ارم رص( و بكرا يعزل عل 0
 دول بدالا ل دكر حل نسا 1 ن امص دهب و هر وركب عم

 رللار لل درر صا رم عل ل ب تا ادا اود و هرم لا مجد عوكا سو
 كا ضرك نر رك كر بج تيكن كنا توما كارل



 بنا

 ظ
' . 

 ْ لاب نونلا رف [وثو فلالا رعت عأولاو ترس اهون طر غسيل ف صلإ

 ١ دلو هيون اونا نيم نمير دلعلا أنس . راج
 | ر/ اصر ضاع يول ا ويس طعس رص! لعرب 0
 | رراهلراو وم م سس ورم م 2و و كرش | عز نهعورحولار لع ور ردح

 ياو هكا ليصل
 ٠ ل ار وعرع تسول هوتاع ل اورد عبوش زر ياعيون
 هدانا ضاررراد كروم سل دلك درلا لوس خوعوصمو تلا
 ْ روب مسلس عمر ء ماكر اع 20 دوا وعلا رات اى

 ْ الورم ازعل بوكت 20 اهس/اوسو يسوولا

 .. اتلااد ع راو كريب عل اودع سنالادال ونتوب شا ارا لكم
 نوعواررجل زيوس ن وعرباو طقاك سارعوا كام عج اوسع اهي
 للبر ضرع رعزمواد ىذو يلازم عرج طسوداوؤرركاصلا جيرو وعسا
 . الا رف ربو ضرب باعني داود[ هرتاوو
 كول ةوفزنما للاعلان عسل ةدكو هستوأ نسم
 تحوي ا دك سابل تحراو هدعشل تاتو زرت
 [/هفرافلا شع اما عب تدود1 ا هلع ارفلال تعور ملا
 - لإ لاز ضلؤف هش عريزيو تس ذو سنا اعاد ل جزم
 لقلت كيد رود ترص فرس اتكسر ولعل دزرصن ني
 ير فوو مالدي داو افاعي نعدتل ناك

 وري تريلر ردع اد بازل علا رزين اع نركز اريج راو
 نو كلم ترس (رضوتسلا حرز وحل اع رجلي رم وتكرر

7 

 دروب اسر عرب ارو اك يرسم ذعر وو تاعرع عيب تناحالا لا بسك
 لالا عولارز غعورعو ا وماراعار كج راوجبلا كا اهيزر يك عس فلا

 ةيالاسورملازمواسو ترعب يدمر "اضع صرب 0 نيبلا ل
 كك واد يلس لات الار تهم نر وزب ناو سلس سكى نم سو هدو صر مضارب مك ردا عزان نوم وعول
 2و رجو طا وعر را واحس امعع كر ساد ا1ة تاور 2
 ]عاودت اني كوعوزرزالا آل نرهج وص ين او وضحا 207 و رض د شمر اعرب اخو رو
 مس هع طهعرور هزيل لام تلاد كيتو حم بحصول



 هيل اير فلارعز سبعا ةيرارر عن مرن زكلص تسلا لزعالأزا
 ٌلارعلا زاد يرو سو نضوزءدر الاوت تميت رب لمددلل ' راس.

 ةفالمر اهرفولا قلاع بول لكس رثا د ماعلا /قوتتسلا لولا حولا
 و عابر سك ريفا تزرع ناوبلاو نرد نوعا خدود ىهسا
 عاد نر رحد كنز ءاررل اع اوكار طل نراك ز لعن ن يريح ايما ملا

 ير لوم ناروس احادي رند سود نع يسارا ب
 0. مي ارارقو شم ءارلا د, ل عنج بيكم كمل روب سس ماس زال

 وز 00

 نائف تواكب عمو ن نرمونددصور كاعد عزل ن ثلا نيرا ]رخام
 رز نوي ءاوضرك للا ٍبسملل اف تدب ي نيرا ةرل اصل اور وو موف

 تيل رقاذا تالا طز رقد ناك لاعى ليسو ناملاعلا يور روصلا
 دهرلا 0 , مالا تجي م ووك اذ كود ووو

 رعب رهادلاو لاما يررع ارعسباد ىرنالا يروج ولاد كد ردعي تجرم
 اعمال برر يسلح ناار نينار رديف
 ذر هصلا) (عررمارع مارس نا تنرعو نيب تضل دا معسل نوبي

 ىايكيلاو ناري تبع هن طع اكار يزول لاري حدجرورو عز بت للا منا
 وصارت ىلا ا ياعجعزوررزوكأ  ررسا رع 1 .ترال / يلا

 وروى اولا عر ب عر تحرر نب افون ىرارعسلا يك رع اه
 ثلا ود از نركق اى رباسلا لوح رحل انول ىرارولارسقلاب ا صن رت
 بيلا كجاولاو نك تليعاعو نطق /رل اذوت رعى ملا, اوركزلوإب 2

 لإ تام سحاروضفلي سى زود دربك دولار حير اع نكي
 0 1 / لوما ومصر تم مالو اسرع سارلا درا / كرس يزرع

 ٠ تن زل لب لل عدت بصيت طيل رام از هرلورب امر
 دل تر فز لولا علل تسلا وراء اولا
 ترولم فاي اكاموبسوا هلمان اكاد جل ضي عا صلبا ع شتت كتارا اع
 2و يدرماون فاح نوحاع إل وا عك برالا ديلا فاكر كى عقلا خلاها
 يدادراروعسر رك خيزيعزإسلا ١ سووا و ااعفقت تما

 و ابسط اور ياست عبو / نطق كطاإ و نح ونوس كسر
 :موزئار_ كلنا دز ديل ولا سعر اع نعل ضل يك كو نام او رمادا
 ارت رج حجو ىوتحا كر رداع دوا دس نعشم بوكا سلي
 رضوي قيسعلا وك ريحا كررت فد دحيدلاسو لعن 00 ادع نع

 0 الاورج اكرم لاوزححأ نليقادادعرتسا ايار فن اكس ربت ل آغا



 يرزكأولاو
 / 3 11 )زر وكتب ا نر لال درع

 فكنا و

 | زف مل تانخافسرلو لمولانا عبد ل ظ ل تاو تار سل قالو 05 ا و رورلا عار انا
 ا زردصرارور د يصورادلسارر ند لوكا و ناآارلوتزا| هريس سيلاحا ظ 0 ير حاد رراعد اخ هلت ل مير روت
 0 را ركزوا لا ير ل رعرم نو ص احل

 | ١ر1 0 وكدا وا لرس 1 ا ولا ءدررولاو ارتاح كا ملإربأ و” نما تع رقم ارامي
 ظ . روتي نرسم همرلرر سرر را :

 م ا. عر سلا اد 0 4
 زر را [ؤورت استرا كورولا لزمن بتي ه
 زو طاقات 0 للا رام

 7 و الاروسربا هرفي 00 لوس وو رزفرلا ظ لع ريقي 2 هرزم و طال ثيل لادا فا 1 7 12 0 اعرازيا © ْ 6 دو / را ناو دكا 59/ شرحا
 3 راع اول اكوا قنص 0 زك هلا ىلاص حم 4 | رم 0 و سساجمل 7 يحل تورز 2 208 'ةزالرجزرئنيس كروم لك

 للشر رع 0 سا راوروا بلك يح 0

 . 1ع 00 0 اعمر راوي عا '
 9 100 تيتا فوغ نزال ماع فيكن رع

 اراض 0 عب
 ا يفد |وارإ راد لزرصو سوح ل ومكرب ا اح ادهصدو

 تور تاج ملا رم ياعتو رح 3

 برر نرخ فلو ا لراعرو درع كيس اهل عج بامور اضالاز مد

 از سون يش اسي نرسل لبر ' لكلا. ن تلى. تيل سدرالا
 لعبوا عر, ادلع مص نسوا ملا مرا عير علل
 هلى 1 0 ىلونا/رقو تأ م 2 كا سس يس

 رامات ولت 0 م كركر رع ا
 08 69 تل لا نيكولا نكرر رثوصلا اجاب عب نرصد كرر كروم جدخ

٠ 

, 

2 

 0 .: نيو رل 0 كراع 2 1 اتركك 0/7 2

 كرك 0 ا ارا من جرس والامور 00 و رامس كد رالو



 ا
7 

 ا

0 7 

 0-5 [ لوس تلاع ى در (ك وتلاوة عدلاعب هر ناك نكتار ربك ؤ

 ا م 0

 1 راسو طعب ودرس درسا ومارس عدن
 0 5 هت ور ىطساولارا :كادعزيرضدلار كو كَ هلروم ركود
 1 ام وصمود ذاطا زل فل طلاس تيا جر اعدت
 0 6 0 0ع ماو نبك ككاو دال اريل رجم ع كارلا ركن راوس روس
 0 يربو 1 شاع يصوولو ريكرطع ضر عر رازلا
 تزل لف طوال زخوا هروو عوساوفلا 2 يف سوو نوب يمر طحول /و ىنطق ولا
 كامزاوخأر اه لو 6 ليبين بام سر توت (و شيلا

 0 0 2م ريل لرع كابن يي ع
 نصور نوب لاهلك و م/م مكس كا للا وع ا عع كراعلاو ولا لا

 دعاس رك كو 00 او ىوؤملا 1 يل اراد بابزرا ْ

 0 اطير دقو ل دايو دنقلا ربا حرر ميهشص
 اهلا زطعاك لح اع وبا شرع رمل ٍْ

37 0 0 
 لت لادم كركرزعو 20 0 تضمور دارا
 20 كو لاوالج اري 2 ا 5
 2 1 لول وكب اًسعحلأادو تراذ نر ىلصقنن لوو

 210- موتانا وطب تمزاع 0 2
 سو 4 5 محا رعالا امير شاع نقر رن تملا ل كرز درا اسلعا

 قرع ضال سس دوش تعول ناز 2
 0 0 رار عنور فرن 7 عادلا مع اه توست راما 24 0 نسر عنك اولعرا روكا وسعز فدا عي عمدا
 2 و كل باو س فونت لل دكوررصا سار عربا تبع اعل را
 دس! مو ارضي روسو لاا ور خف وك لول ير تيد يكب رولا دع
 يلا انس فسررلاو و ريمساعلارلورلار | سا ٌيسدلا/َر اًهنرعا ن عرعر (لرلا

 1-5 وش ها ناو اب و ورمل اساور روزا ق غن يعم نيرو

 كراع ندرك 34 1 2 خ 00
 الاف وراس رماد ارض نرعاد 0

 ورك 0 رع اهرن رودرا زا

 مالو 04م وراي اتادر لمزفام 7



 ٠ فاز مقنع مرفو جاسم دار روبير قسمي ير زح ظ زياد كلن كشر رو ! نييحا نرجيرتجر ا وشرلا
 ١ سماد ارت نسا ناس نعل اح تول ستاد زل لاحم
 | و[ نان عمل زوصرل نيود ايس ايطعا راق ناك «/ىن علب كانه ١ لوول د هلاو ىلإ وخالصو فدخل انسخ ولم ام داس راكرع
 | لوك ,,ىنتث ارو يورلاع زوار ريم خاسر ل و نسع ترا
 قولا زعير ارم فلاب هدرا ورانا * سا كبت اولح كاي تحسد راو كأ دئاح هبال 6م نو
 ْ كا كلان نسي نينسعن تلمس كينار خص سيو نا

 ١ 7مرل رار مضاوي مالا عب ديك رسام لسد رحم ى مرلالبا حان“
 ظ رازادإ عينج م ار دراغ رايز ارا طرا زورا عند / ىارغل قرازخم ه رازااوو اكل تب اراعاررو سايل ارلاوم_شبذ و رلاضكبزرزرف وسل ما 5

 ' كايت زبك عزان وم زور | ارزش لعلادع يانبع عزب فيتو
 لب[ يء ف يدل عت دارا من فاعلا يا نعام ك شهلا نر ريرزغا مالا الارث ىاوعسر زم ولولا رار يزرمجج د حورر ري نال حور فلا س 0 رمارجد الار ر 4! عله درب ترويج يجو اد عا "اني لورد ع نيوتن ظ 14 ا 0 مرد

 عددا نواح صنعا تسلك ناز نساني كا ةمصلا
 واع بط الار عزك ثور اراما د كد ف كلوز لاهو يب 0

 طلو راسو وار ند نيو وسول تمل ات ساد سستم نر تر زيعممس
 ياواد رعس عيور ن افجر عوج اقيم و شر طورارتد مسالم
 ا نكو ةمالازف وعزل نم يار عشار عن كو ٠1 سس رهن دبل روع كل ذهن يملا

 للا. وب لزرع نريد. ا جتا سن عض ورا يه وميلان احا ءانهيجئل نين لوز
 ةةفوعسو ردكم دار روع فلكم مل مرا اين كيد نرسم عيزرمك جريل !

 راءابس خف اركد اكو نال عل وك كم داطحافا زف ف نوطحاون

 هازل يصر اهرعار انوار با «.ا ارو زعيرفتضا نيل صل ادن مدلك عيت الكلب سنار ١ عفط :ضر ماعد اوك مان نتايه زك الس
 ةةطازاز تان رولا, عز ئركدل انآ ع نم اى رعاذوظور عدل لسع نو ناهيرتهمام ناضل نير يطسرر عارم دياز وره ا



 اوصلااو ل وتس « نمر يع كاوا انزل الاون طر السل ملا وز ا ازد

 هانا قم نو ورز زود ع يت اود حاهتك ىلا سووركص عب مل ناسا آي رود رات ادد ماهكلش ولا رب بوز نجا 2و
 ا ل كر ناعم وسلام ودول ؤلا ىزفانجكرل زرلا
 را ولا هدرولا هال ]ليسا ا لاو كسر بك ةسرملانداق

 رداع مموج انكار راع هوز و رار يسر كيشروومل ٌلرلاجرح

 تايمر لد تاور اه تعين طيإر
 : . ب

 5 د اورد مسام مطب لري يعايد هليوم امطار ثردع اع

 0 2/14 راو ب هرفو لا اب هس ا يرسم اإل مرارا نايكي اور

 للي جا ذنبا هاري رلاع ةرصإ 7 لزب كال رك شت كلا
 2 3 ا عنزي رك تسكب دنا هطاتلطإاب نوره

 بش رل ى ساو ملاح زاعزيعلا الم ْ . شو زار كرو طربا
 0 0 1 ا ينسيك نيرا وتتكيرود_ ومارس املا زوم
 ارث بط اكورد عر 2 ذو ادور نمكيد ارهين

 كرم )ع هياكل مالا عز ارش !نريؤسوا را بيلارلا
 "4و ولا يرسمون قارئ عربا كور ] 1 رسب اهاالا اعئيصلا

 .روت له لع ار فل رواد زجل بز ساشا صدع اضل د تمار رع هدا
 لورق طم اوس نعل لا لدول عض نر عدلا فة
 0 فورت عا ري زئويتكلاسعإإ الرع سس دلاد ارك وارسم اب

 فري لري تدرس م نزولا لل اعوبر فلا تزف[ ثدو اولا حروف رارلاصور كيلو

 لكطيلارو ال رص! ين ليم ارد اذ عبور علا تيري عرسرل ا كس
 0 زرملام كادر اا نادت 00 لولاك ا 7
 -0 قوش د اعصار 00 20 0

 قز ناار و 7 مس "أ نإ ليس ا تصر و و71 يي

 2 1 مرا 2 نع بد لا 00
 1| ن فوك لسا طرملاىزكلدواد نيس ب.عرا ولا ايلا سيو سما

 أزعل روش طم صا ديب ترعب لانكا
 26 ا 0 تلاع ال انز1ا نوت « قابلا
 رس زكا يار ناو راض نراضفو ورى اود تيبشلا

 ١ كرس ايطوتسإ هلا زكر 97 هلت تدل 101 16 0
 0 تيه رامبل ناو رع مرصد
 هدأ طن لأ حبس 2 1 عن رص 2 هب بصل اضكااعوراب



- 

 تن نيلسون عرج نزرهلا رو رعي ا ةيتك حور درر ىلا
 الساكن وول يد تن امر دلك تز مز همن رار

 رن نك لال روس فازوا كتب راين كا ور اتاني لري ه
 قس معرور يالا |(ىريتح ترصد اسما زياد عيرما يناس
 مب ياو تو فصلا صو ءاراددود تتر قضوا بكا هع ريا
 قر وعدل كفر كس ار نر عام ببن اك ريماس كووول
 قالا راضي از ىلاعن ير خولان نيروتتشب ! خالى مكر ساربا
 انرنعزر كل ين ىلا عورفم ا فلا رص م / هيلا ارض /دور أو

 ريما نيرا وساد اقول اردو كير لزم ام عنا رولز تك روسو ج مار اع
 نر جالو هر رنا رواو راسل او زوصال اد لعو ىعارتسالا

 0 الار كر لا ع 0 ملاررعورمغ راوسباواوفكساركولا تارزرعا
 زود ايئارل تفز رات ادع قه ارك قاخ ني اعزررص /راا وع ض| عارس ا ٠ 7 3 0 مرا 2 9 ا

 | و لدعاء لل ب دس زو عت هاا
 ردك عررل ها سكت طسودا دعو تدرك و عا
 فورم او واوولاوررارؤلا» رسل ليشمل رباط ل رده ويضل نيس ورزولاع

 . مكسات ازد اهتابء ع ورو سولو ولارولا رفارف وز
 17114 2 .راود فلا روي ولا ارالد وذ / وزو ىودالار جورنال را

 منَ ىلهعورو انما مرهسلار ديد ف يسم ابر تورم وو تنم !ذع
 يدار 7 اولا ووو يورورو اسمر مارا تنس سو ب هوز 4 معانا و

 لعق وصف للي نعام قس كوب نموت كلا زرارس جاع
 تلقب اعزبصا او سعر هور خ(اد ىف نونلا_ حاز نا وع 7”

 4. تاو طرالاوكاورر ستسمح ملصلاسإ سخر يملا ورانا
 ةقلاه دينا فكس ردنا لاذع كونج زل تاتا رك ير سرا

 درنلو رك فلاكد أبر بح رب اسس عوعوع دسار تاك دو وع 3س ©
 رات رورو ارسل عير ل ردا ماو لالا زج تصدم ب مئاورل ا عقور ارا
 (02 لنا هردارج اعاربإ ايرون غرس تلا عل ار ايزي سيرفس ب نفار] يرم

 يديم صرع دار ربلا لص ا رواد وعم (ورايزولا 0
 ودوم هرعلا_ دش ل لاو فروا ارت لاو تود كر اراد ار
 "كبار تيما ز متو ردادا ضلالة سار كم نكس ل انما نوما
 لرصاضترلا كيوب منيو نك فسد والا دوا نيزيصر عطنا ربحا جور

 ضال نر ناس زور كذرمسس يع ارا امس ©

1 
|| 

| 

 ا

| 

| 
 ا
| 
| 
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 هليل بريت هوردص نفاع كربزلاينقكارعا نورت روصتا»
 من اقزكا علا ٍِ 0 وكنا ا مز ' نينوي أو "فعل و طاق

 0 0 واود اراد, اون 9 وف رد كل ساقوم تورت ةرنعصس

 فكروا الا لاو جس 22 59 20006 دجلة اكورد وزال لسلام

 نوت وقل نهاعو حسو اورو ىرّطملا وري ةزطل وهررع

 لاندوعرضرولا ع ننام هال سيررهع | نورد 42
 ا ب ايهلل ب ماقد تاور فه تال اوان د رابع
 ع اعدك اخوى لوك ع ردح كرار واس ب امسك

 يرق تير تكاد داكن ال2 ترع قو روس ةئكركأ

 ولا هاعز اك 00 روما ءركدع ((كيور عزم
 ل رول أ نم رباط هع 0 00 راكادلب قرت نسكب

 00 14 ( اعط رعو (ب و كن كانط عفا نر لرمي /
 2و رس ”بربحا نب تنكر وزردلا

 ب علا وراد قي 0 2 4 نهرب ل امك رد ار عكر و

 0 0 ونور , تا 02 ليساسودسو 0 20

 كردي مدام از صاد دارس رم هس ناو يدلل لزب ف كا ما
 رطر ا دف تجرأ لس اعرمفلا رع هيايرلا» مزكأر 2
 ور نيررلال زد رم يزور اىلرسولا نيم اور صللا كررعو قم ار رلا
 و طولاو عير حص رولا بو فاودعلا يات اووف 6
 ا ا مسن ىردصما | رة كا الرلا هداز لور كتف سا نر
 كياركملا برالاذحاننىور اقرووجتر ل ؤيرعي جس رولا نى
 7 0 سوارا ام فاناو و مكسب رام باس نيو 0

 وير ذعيصال الناوارناز عر ويمااعزل سا يلا از نرعا
 ملا دعرو ب ا كاريس جر ال عز مبز الا لع ت مو نايس زم
 0000 .ممف ا ةاصي م اور ع لوجو لاع

 رانش هسا وو لا ل اح لوزا رمح او حارا هرعت
 اللا نوع 0 ورا رع وباونطق ل ملاك للا ردو روكا كور لربك

 الاكمام وزو ساو 3 ابار رسلان اندر 0
 و 0 7 25 الن اكو

 1 6-7 سرس اىاص امرعار كتان ددعلا دي لح ارو

 110 ل نديم زعجوم نانا بما 0 «ازيإ برضا



 مس هول
 0 27و طك ني اجزيح دبس نلرطحا عم عسي وج ئ 0 - ٠ ل هرم اع

 5. نك ودراداقالو سسكس باع نري مازوت ااورنغسلا 2 ككل
 ٠ زهقوسإاندلاد يف ادسد عسسل سوار احرق واس ث اف تنوعت نيرو “أ

 ٠ نرولاولا د كر نا رجا بلع قنتو فوصل "لزب ل طعم نلاولاو
 : هر ل تفك طحإلا 0 يلا وهلا لعروس نرطووادتم نر 1 فلاير ان رعس نارا ازا بدال ناو زواج راو ميو اراغيشام ل دعتسر ز كوغتسلا

 سر
0 

 ُ روما ارت اع ا اريل لم نزسلا ءازو ةيومعم ا فهلا د ءارلا در اكل ىف :
 ارق اكسل لاوالآو ةرجاطلا ت اراك لل ةزكارص از اكس اقاو 2
 ٌَ دلو ل كرمز الاصرار اهيبصن هكا قاب ارت صا د

 1 سوو 1 2 كليرصف سأل از طلكسوالا وب ونا هاب 0
 اوكا تلا وهإ و تالا مرمر بارق رع موق عرج عله نار ارا كمت
 كي 1 روم باور دوج ا 4/د ازع جس اريد

 لولاك دوبل سرا دولا ]ني نرغنا ندر لا تس دع ٠١ متتلال ع تالانن نم منول ناعذ هرتز سس نورك ستيل
 * ال ورقن اعورك هارب كاره ارض سرير أوم اف الا درع علب
 ٠ كولر تنارع 0ر0 ءدصود مايرعا (ر حام اس قازز اوبر تسون لو اد * زنكي ار( ااا دورى ما اع اهي ديكلاود نصار لاء اررسررلا ميك مس
 خ تريكئشال وسان الك حسم اد كوم د التام ضرير سلا
 ٠١ نورا زل زون ضلع نفط طار دكر ارناف و شاور
 . فروا جر رج صور ىوللا هج نركز ربك كلل ا ره يطع ا عن 6 :١ اكتر زاير هلصا/ تلا طبع نرتو رب عن فدو ارتست كبترجد
 تعادلا السام ييصع زو كرارة رنعلاب رول 000 لارا ظل
 تيارا ليجاو تراه تلو ككردص ناو زأو هدرا و ريو دو حا جرس
 لوو زاو ا زير مترشلا دلل ير جوجل ا ردن ابن ايوا نار دعلا بالطرز ناجي يسهل دسار يهيعاع ننزل نضل رتعلا نس تمزص ا لع
 + مارق تي اورب و روك سس د لود طن اهاوشنلاو [ز جز رع مح
 + كتر امل ىررخك غلا ل ار طخم هلا عروس عرفو دع “٠ كيوررضو ص كلج ءالازوروع لا نافي نيك لعوتاو كاما
 د تب[ صسر تر لو ع هكا دم ”جروعلارز 27 ولو وسرصء دع

 ا

0 

 2 كلو 2 و

 2 عب

 عا ريب مساس

0 

 رح لب وسر جي ل هع هو

 - روسو

 رعي

 7 عج
 احر
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-- 00 
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 يك 07 هر ةدزع حسد املا رطدما ب سرد رد اطل رررككن سكان
 0 و زرولارعز كاوا 00 اورق مورس يك (رسن ضع هس ديرو هس روع اكساس عا

 0 وو / 00 هم تاو ) علا ودارجتراع امج ا

 "ج0 0 يارا ترا عفش طا ورلهخب رك امور شرات ن كو كي كلا
 0 ع زم كي امل رب سيداهيشر ران وكسورعلا / زعل ىنر 37

 _ تحرم تاو اوال ةرطد ب 10 علي دنس اىدربتكأ

 0 هيأ عند ناك كيرالا, غال تحور فيرصربلالمرل اوعسو

 - اسوق تزهو تكمل 3 يلازم اهصرشرومم اظيروشا لا ل /رارفد
 كرك قلاب ول فس نوع عى دراوترخ راع ندسيرعسوم ام ترو (نم

 0 ايسر - ورعان تنيك هد ادغ كروس هي

 اكدر جرب ويطس رلاعي مسوي وشغل مر يورفملاب راجت ائاوع

 © ةيراراذ وسر كب 0 ينو وصد عع ارا
 وئاردا# راوراعش اعزطا (كارال جد مشوا حرب نراه رغ(وتدرعبشلا

 20 اضن لمن م اما ع ررطعب لك سانت تري ا نس طا

 رخو هر ىروتلا حصن ُ  ككطصرعب كثرح نش ءاسا ع بلا حش الايس و

 0 لجل كلوزر الا وكي لا د ىلعط لآ ن ناز رملاتاب ناب
 لعروس ليس رورو ىرعلر ب م طططأ السرب ىو لاو

 )2 27 دو است هرم ااءطط ار صر [ل عسا صور طف هس للا

 07 داك تاهلا اعد ما جا اكد |نكيو لل از سارك اصلا عب

 را رار 22 اهولا ه 0 1 27

 در ا يح ار سارءا ساعد ووري

 0 0 :لناع احرار جس هر 0
 كوه ت فأما اح تانكلاو نا حزما ةضذوكأ 2
 ر و لرب اشم لع ولأ بصر

 2 1 و 0 يراك عبو ا 0 1 1

 سوف ور يتخلص ريح م عا ط احل ينور قالا تاءزل لعل رو
 © كلا زارت ولمس الادمكاغا م قلوه عودت ٍ

 ا ناوتالارولا كيمو رعب ادع 21

 ود عشإوس علب احدد دلو ارب اوك لع ورم دلو ماع
 و كوالا نوح عا نئدر مرن دناسوطالضا نيوسو كرا هه دوراكأ
 لب ونا نيوررصلر "يرتد ريدا عزم اع نر ورع فاعسس أورماع

 و و

7 



 م دز كورت برك سو عمور درو وعسا اعتني (يرعتل ن ارد خيط |

 "ناز وزاد ع ك1 4 را تسادق نك حاحا ارم
 را 2و نر ارفف 2 لاه ك/وسإ 0

 للص ورا كول مرصع ضرب هل عجل ا
 منيل تلزم نزلا ثوار سم د سنك يزعل نيرط عي توتي ريحا
 000 0 ذو تدك نوير را 6 1

 رس ار بكور يسرع رخلا آو لا يرط كلل زر !تاهل

 ١ ره رشا تطل للاجيال داوم اد
 "هو هش وعسر صير اوفو لدغ حور ع 2 ئهسررلا
 لت تاا لتحت عسا يسكر سا: هولا اما هلرف هو هليسرفت

 يلا ءاو ىرارت هجر سا [كومس انووصفن ايندز كو داري سنيح واين وول ١

 و / لان لطب ار نع يدار جدار وطعم دعينا

 كج سكن سر اصر هلاك 2 غيررعىنناو يرن ' ةعلوس اب[ سولار
 4 نيا كاكا عرعر او وكر ا 9 روع اورا هش مخّناو اوغلا ا لوف لارا
 دز اعاولاز الاعردط قارب ارز انو يارا نجحوا عارم ارانب

 يي مورس وج ب وساخن سال اسر هلا
 تاضعلإب ا راو هرقل !_صلصرلا صو عيان اوك(. دور ' يو 7 ا

 ايل كر زا برن غلاف كادر يتيم 2وؤسقلار وح

 ا اونسإ ب رعصضار اال كب فن غون رز رعسو ارم نادر سقيا
 57 سمار الارلا غب سونار ىسووارا مرش كاوا 0

 2 دروع صرب لإ لإ مار ارا كيش
 بو ليلا سك اوم كاع رعي 0 صان

 رن راو عار 51
 اولا ثلا زب ندا نوال رس رك: تزعم لإ 7
 ير مومو اولا ن بركس ارا حيوانا دروب 0

 تراريع وغم سار هي يع ور معرف

 0 2 رولا سمسار كير يع طنرلا د
 97 ل د ءاز نياك لوس عيشملا ودا رعسو سا وروزلاد وو جل درك
 اد يرترصنا سي ار انه ريصاعرل دع دج ديد ارغللا

 0 هس رار بس دراراو رجم انا عش كر حان ه
 هملول نرغب مزز ضلي ناش | دال زج امك



 00 انو فروكاوار با رع قررا كل اناس هر انز وكس سرر تار تن كيرلا

 ناكر ضر !نورصر زوما منير | هه ن اسجد فرك رم ور لطم ا ب
 9 جب يا احرخكر روتر ول ان مدس مكس ١ ذعر رر هر تيلطعردب لاري ا تكد

 ً اعرزع ص | نروح( وكلك مانف هلت نيرو م درلمال 5 رو

 20 تعطي اك را علب ال فيلل اح هاذي ن هسإباو
 ارا يقاحساولا تو مص الا ع نلف يع تونا لابس نرص |
 لررام طباع زرار دنع أو هيا وحاز
 07 نال تار لا كلرطرت ادع نب جلل وسلم[ كك
 عل ا ذره الأ دوج و ئَلر سا دعرتولا
 0 ور لربح 2اس لاو او ٌيبعال 11 فزع ارحب رونا

 يعظ هكر نص فوت اترك رض تارا نكرر نسمع
 لي هزلي لم كلزوتشلا راسو تضارب ل سايس سو
 اراك ا عزم زحل اا ان اكأ منور بسب سس يام «ال

 إس رهن كلور ىلاو رشي كاع ضز وتلك كيت اورو امو
 22 ساو نع ر جيؤرج ارس عولاو نايس اني مرير 0
 لع نعناع 200 انس عت رس اوال ل ن هرصارب اعز ىم ا
 ل ادور مدنعورتس نركز كر عار راعج ْس
 // زلنا 000 رئاأع لرغم ا كسك فر صيصان

 ل هنو طك ءارسرل ادن تساعد جرو رنج رعد سك هلا اع ة شنوا
 سر رار طلام از : رولا م

 1 .خ/ضلا وزوار 7 /ك قركو او 0 ا

 ا و

 ل 0

6 

 و 2
05-6 

 0 سر كأن هدوم مإادرؤت» لك سو درر ال 0

 تجار ويدالس لم ددو ااا 7 ور ارا
 ووو را ذو لارسش ركل د جر عراف د 0

 1 مكلل نإ نم رعسلا مهلا نحت يس ودي اد هزار ع تم

 ل اوربا دبر اسيا ضل رخل ره نيالا هسا هر
 سلي اهون كلر د مرارا تن ووكر اولا لا ياو رنا تلاد ْ

 كرر او مرارا 0 ارك للا تعرف
 عر اصيل ء/ورغفلا ا عبد دوز 0 ماءالار رع نعو ءاربخ تفلا'

 رو روت اسسنضمو ترحل فيأللا تب نم رادع تدرك
 نين روالعاولا لصور افاد حاتم قير كتاراعف]فام

0 



 رأوا او لااا عب نيحا سها يضم رورو
 اع ربل بر انرمارو كورقاونلاو فك عج ير لح افي ضنك يس اع

 مور ىزلاح نري ادريس سي بنكي سكيو امو قوزعلا ولا يو عيورزبكأ
 نير رمرتاو ىلا ع رح اررإ ريحا س ارد ) تعيرو ر مرطعد ولا هاكر

 يراسل مط اة داع ا خب (ن ريا طك لو عريعر عسا
 وع كب رللال ادع تداهم, اهب اذ كعرمج كبد كاك ليا

 رت واير ذك سرب نيمح سرس لرعرت ور نت نر
 داك جارارسو متيصرلا ماا لو نيني اع ديناكان كلت ار
 نير ويدسولا رادو نراهستنر كو ريح او مس مويس عودا وطار رو كارول عيا ل
 ءالاو/ خلود نط ادروملأ رالي دجال عليهن نس مط تسي
 9 ىاكاورص ارساع) ا ريعوساريو نايزف طازلا عزم نولا نزغا زد هتصومإ لا فو
 لنج اا طنا مطعاحأ ب عتب فورعل نك رع اور يلا ماد نك ييجي او أرانب ! نييك وعلب زمددس نا رم رفد وروي دس ا رنا
 كاوكاو تلو ماع ن سلا و داق داركوفا تكول وك كرزرمارلاو لص رملاع
 ”افه دز قرر ل اهزسأ 00 امقف رو مرظررؤسرلا نبللا نيضارربجم
 ظ د سا و ” دار عيوب او هر هنرا دريس سرع

 لعايرم كلا دبور طا نوني ف اورتلا هس نشل رعشمدع // /
 زبور باب تار اع تمس ترا و رص ا بلل الرز صا ل سارعو
 07 ينرهملاع م بك هللا ديون الرع احر ست سس لارسل ا رعت تر

 كالو رائاوع يضل حا عت يوروسا نواه نرجو الا سارعو او ن
 بكر فسر عومو ب شسكا رح سارعو بزل طلمزملا بم نديم, لا ياخ
 اور ميز ودم يلابع مبتسم مهلا دونا رمل
 لال يلعن نيج ور نادر مرازما يوضح اهو داينزسأ ل ريزيو رسلاو

 ديبرق طلملا م رجول اولا غزوات ءاران كي 1 : يزل وم اوووف 0

 1 مران ارامل مينسك ورر# منا اورل لوكا م/م« ! نوصل 0 ران قسرا بكرا سر لن

 بسورب بالا نرعأ عر وبلا نوكو اه برع نطو او ىلا مف وو زلال وكسو و ىأ

 0 فرص بلاعرزش وا ايلا سمانا نيسملاو كرا يهدر اهلا بحر دور
 نه هاربا ناكل توفل ا ووو تاروت اديك ري دهر
 1 علسطعلا رلى ةانطر انو بك ضازر رو اور تس ىر هلا تريك



 0 اع كاس ظ
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 17 ل طا رولا ور اجر مرا اب ماع رار ن زد خول 5 71000 /

 ل عون هر نسل لراعي *. عيطس عدل مي اكو ب

 ا مص الااط اور كرد 2 راف شر راع يجو ولا كا ا كي درا

 و ىلا اجبر فلن كبلات روع وذو زر لرماإبلا

 78 2 توز يلهو ارباو تينا[ مفدي 0 لاند تيار

 7 ام تارنألا م ياو م دركردسيع هلم يرسم نكون
 ةنتازهيا اس هنلارابعولاعردنل اكسو همنا ريفا هل صان 0 9

 روما شرع تمو رماد ترص صر اهدار ريان تار

 ويك اعنا عر رع يف وو 0 ماتا يا د 19

 كراع /لهلسنعر ,ر بدرا ْي ا نعد دلال هللرس ا كب 207 و جيرلا

 ل كالا سم كيما ولع لاش للى يطالا الفوب 0م اسنان سل زي
 0 و بهوان هل سر | ا هرزدمم ليما

 هلا 0 اهل نيل كادر نانو بادر درع از 0 يصلاونب

 0 'الر تب عوفي ا 2 1 ١
 0 نوساؤرعا 00 اسال

 ركل و انكر سبنسر اا ا 1 ا
 0 هر ِط |زحلا سا 001 الريح

 ا ار لرسكزجولا ا اهلا اوووي سو انواع لا را
 0 هولا 00 1 ةربوسلل دلل لم ريعل اور 7

 روصو ارجع اأو سيرد يوم تس ملال رام
 رصملا 0 االسم ج اص يعم كود فروولاو فيرون يترك
 نفذ لس رد بوصف ادرس ورسم راب معلا كرر

 ناري كس رئعولا تعرفت ناو «ر يي

 ار اان دع يزحأ اعومآ و !مال امس مسد دامت راع ريع[ صحا

 واراد وسكر 00 1 ع
 لك عو دلو ماا نمور از« فاكر ةئاعت ايالانواش امو ما

 ٍهدويطاكاربجازومال نو «ءدم اهلزاوبلا

 ًرملب ملال 0 2 الا ريا

 0م لان ييحا يناعزح اعتب

 علم ندرس هسو نتف كو ذرب ىجلم فاير تطير عتباو
 نما جر لمح للا زم رفم زلال ه فوك بلا هرارلاوب د وعل

 مص نسوا

7 
 يم



 يس
 روكا تي كرواتيا درسا را لإ راو 2 / كار لاع ارم

 نسوا كا تالا نكازس قات 0 زك م شا ظكادل ناروتو م
 سوا نرسل( بازرارل ادا جادلاخ رس سد تس كلاعب مان
 يروا ن كيلا مطر ورركلع لل با ردع رتلا ليولاولا رقد دلا ل مرارا عملا
 ظ ارا كن يو ناهس تزول نر نرجع ازعل الكان مح لا

 كرا م هيررو عيقبلا# رس رعت دو نادم ريكو هس سون هررلا
 هةر ناظعلز نرتاح برم 2227 لا عضردد جدلا ع
 ( 1 ىكفولزاوا 1ي قا رو كواو 0 علو ل وغنولو

 ظ راوكرلا ب يؤلارعل رشا رعد درزن يت دوا دورررب لاو نييك عت عرادو ةلاردع

 ”لاهززع ى باو الار ناتي عاد 1 تاكا ارو ودا ررورلال حيز سرح ع

 ١ اسد الع زل ىنرمصا ليروكرسولارلاد [وعر نسال ئندتدرلاد ار
 وج ارم ةهيصال روم لال 1فبراير ترهو امر و ريعلاد بز ح عورارس +
 ها 0 ادع هنو سما كذكاو عمدا رعبا طراوار العا نوع دس عيا

 2 لترك لع هد سةر فلعم نولكيرعو شرع -كراوساورعيرعار اورولا

 ورام وباو .ترلارطسإ ركنا نور ف سيرجي دريودلار نت لس اع قرع سا

 لكامل » امرت عا لهي نم عاشت اسم تن كولا دل
 02 تكل اردلار هرب ]تن كو نوما مقر نإ أ نوع دس عاطل كلك

 وو [) لمس ماد كس وز نوقين رداع نلت ىوذس عا 20

 رثلط عزك الات رعررلا مشدل مهدي مهام وسن وبصل ازد د كرا لا
 يقاس او بيك 7 1 رمال مق س نزوات لرعا ب 00 لَم 0

 0 علنا ناز 1-0
 قارنا اوسع تو اعل )ا او و لاس اذار رام ثيآن نظل رولا

 نا درى لاوج كو ا رض لمان اسر ارض نارا عاصرم
 لإ 17,2409 سود هش -اونا رايز رد
 كو قعلاو لرالارس اب رك نسا 20 تورصان تاق نارر الا
 يلا 24 ازوبتم ناتو رارتلاف سدو تكن تكرس مو
 0 درعا ايوررصملا او ا را رعارز الا رم ب] هني ميني غيزكبا
 را تيرا رسل مساق هر م دلالارقلا 2 دوملاعزخإ ن »ب

 اة د تركاشالو
 1 ا 0 او تتار ا لي كعررعس ابد ددررا رنا و سلا دمقأ

 لعصر راكربل لد نمد عنق. كاما عسب 0/ و رر ردم



 © لوما 0 ا ناسي ناسا
 14ج نر اكسو كيرررعام /مو نامل لأمن هسروف انو | وون هكاوت

 ا ا ل نادر رولا عرمرم (ل اص دؤيتلرس ان ماجا ابد تيل
 + ص لماع لفل ضمو ماسلا 21017 لاعدرار
 ةوو ذولا زرنا عمرو نفا راق راى عقيم اس عبولا ليل نس

 .- ناكر : | نول رّيصلا ]زل آ ء ال هسيستاب سرنا تي

 ١ ماعلا رهام وا فم تل منكير ند رول م
 ماب راسلا و ن كسلا ى رنا زا يئيطملا ربحا هلأ ام او يصل 0
 ةيعلذل عراب ل اربجوبا د ىرر ىرقوسل اد هس راى لاس عع درع
 0 يمارلافب اللد دادس خانصو بارك اف ىإي نات يءادر امي

 0 نو ا” ادعس نوما دنملا بر يرحلون طوقنملا هما ا فو راراد, نا غن يف اذ

 0 ولا سرج تالا "ميسعما تل

 0 اك ازل دنا اناورر ايجاد, كراع دج سسل وحار رصو ورا مولا
 ما تكس لا ردع لا هريس دل نعل الاعب حر تغلطركا دلما اللاوو يل

 0 0 كاكرثم تورو سيدال سلا هرب كوسا غو 'ىكدووا ا

 5208 ىرا الرماي دما ار كرا | ند ما فرب امم ىأ ىرارلان ورو ْن
 0 لارا 0 ىف ذ وللا سكول لوف تاواص يك رماو
 وسر عاطسلاو باك ودك مرو شدلارزول ا ثمل لب حازم رن ةدرتملا

 وقلا زازا نرحب تيرس د لزكارذدلادكرتانم تنمو رعي ْ

 ه0 طعسرلا تاعلا ير متو رصمكن كرولا ناس نول اع نريرع اعرب ظ

 مع اطول بلص [|وو جرا .هم )ور اع دال د وصلاة دا تدوسلاززلا
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 . 300 كرامتنا دوف

 52 عكاز جاذ و رعزك 9 اميل نر اعلا واخ اعدك ع

 3 هر // تنك نمط اتمو رس ىرودرولا عبو ايس ب لا
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 5 رع يف انركأر رخو يوسو را تلي جور ررصملا قورر لرحيل
 © جاي 0000 0 هولا 00 2 كرس م

 6: ل دارسة يدع اهرطيعرر ووسام رعد د زورف فن ربو قسما
 - . عزرا نرعا تعم تتولاو_ يل داق نرخ زر نزع | س علال دنع

 ١ هقورعار معو 0 نر بروم كأن كك

/ 0 
2 
 ع

/ 
0-4 
7 

201010114 

0 



 وو و 0 ارم نطمح رح نا ا[ سلل سفاح

 ير اعزب اراخت سندس نودع كارلا ع اجو مو شلة فعيسس
 رنك| سي ىامابعع تدع تيا زن تلت 0

 1 ابار رحب أ اصر اك ل1 "سئلت (يررعو ىرع .كالاضتلاو ارو نسلا

 ديكس ياولاو زور ىرورلات (ريادور ىض هند ماراز هاتر غو لك وحنا

 0 اورو ملا 0 يملا 0 انيس ار ع اويل سم ترا هرمع 10 439 -

 و 0 ناعارسا كف ونومو هزيم لعرب ل ماضوكو دوك نءازهادك

 للا هكر اد ير د اوربا رفذ نير ا دعك ن زركو م تناو قولا موزي اذكأ

 1 لكاس لوبا و يسعسسل نور كروس لير ماد رد نعيم مو هيلا ننوو ندر ع يسوم

 را فئارؤال مس ابسمأ الامير ؟منيزاس ىلا  ىص ا,وعلا بجإ 0

 00 وجو رك 37 11 خطو جم ا مغ للطلاب نول ماركة ول انامسروه و رت أ

 هيدرم ىرذل دقلا نال اعأر مبا نادددز زلم سن ترحل ثلا فيز 0

 تراعز خربان طوع نسوي معاد ترحل ار لشملا بام رم نر 8 ءارامر يم از ارلا

 0 تيس لوك الأ ارم ”رايورتس اكن رعس عسب مر الا بس
 الا نسما را نيكي فارس يلد هنن نلت فمن و 0

 لو كاكا هزار خاذر ضارب لاسر ذم لوم تطول

 كاقلادر يملا كلا ارئاور ىأو مساح زرنا بر هس ذنوزعد كير, ار 0

 2 0 نوملا 4 زو فل الاؤ ريب يسعلا الاد يك
 ل ب ب 3 للاخ زتلازىامر / نيرا رك عكا راما ناهسرلا يمرض

 لادلاءرحل 1 خاول] وع وسنن ول وا طا فلا سك يي لاهل هد 5
 طفاحأ وزنك سوربي نس فيراري 1 ورم ل طبل اج اولا عرج رمزمملا

 مازولا ا معو ن للا ورك اوكي أوم من اكرم كر امانا

 0 5 هر ئأ ميج كلل عدد نو اذعبور 0

 " كهلادإر عرطن نحاول ورع را.ر 1 ار طعم يلب ضل يسال
 كو درا قل طغرفو هللا م رع اذ ل ضوجورزعل يطمع لدم ني اع

 لواعرب كاويررونأو لكلا الاد روع نينوي اوللر قعد ( َئ

 1 22 ادري ربسع و كيكو نإيلا ازا ادعت فوم علو 2 كر
 ع مق اناو عينجر فدا أ جرملو فر وخز صيجومو خروف اء ور 5

 ا س1 ظ>500'21

 ٍِ 0 ع لول نع اعلاولا د اخو دوور وت عود ئرلا
رب اذطعرور مرور رات 02 راد دياء/اجزيمابعو

 ريفعل هلا مرح / 



 الراو اناملآو موو اد هلا فسول كركي 10 مسوس دنس هلو كاذب

 رت 6 اطارطلا عن وك ادب راكع رع تم. ءيلعا] و
 نؤيد العم عطور أ رم نمار ل روب زكاقاردالا مار كارل باو
 مل اريرسارعو رج ىلا 31 0 رع ديد وتر ىملاو ا 0 نأ

 « يل وزب ليدسارظتو مياس م رش« لام تلا تآ

 كلاب نرر4 نين و هس 1 اهريص )لو اور ما 2-6 0

 دعس اع هلو تبع دم تيطلحتاس دير اسلام يما
 كلب 01110 اد اخس وسال الامل حله
 لك واروسالو ارتاررؤرصلا داع - تءاط ىلع هعدر نلهأ رع

 يسرق زب مدس مر ناولتم لديك ركونا وعسل 0 ا

 لين ينمو ورمل هيا ارو قلو د كم مى لسع
 0 ر امياصو ول د 0

 خر بو تنهو الاسد سكر بارا ماع ا نوف ترح |نك زكا
00 00 

 كودو م عطس سو رو اعرب راع ناكل 201 ررغملاوبا مروا
 211111 نادرا م جاع ءرسطا ا

 32 رن جار لات نجد دادعّساوررعلو نر نايالادرإ كار

 طخ ا_دح نودع ودع رمح رحاب تس ذا 000

 ٠ ٠ ابل أوو 7 كلا منبر ارقو جاك ميسو تا 0 ردلا# زو

 ف ٠ يال ضو ىيوالابيرم اكسل اويل ادا نر كرس يد|د أدل
 0 2 رع رتل يتلا راع ها

 ا ظ0101111 7 الن يساءليعساو امش تلاع

 3 دراعو ةياردسورال معو كما ار طير دولاب كرو دامك سو ورح زاكي اوزيل
 5-0 ا فما دو رعل سامو دسمالل يد 1 5و كلارتآذاو

 : اعملو ناس اور جو يلاواروارلا عيت نأ وكلا ىر ( ار أ مل 53و

 اكبر اذ اج صول اا هسا سكين ورارص ان

 (توع يع اك اضرال اد 1 هلا بردا نسم كون ( و

 ارا عنز يك ند ااجاكا ل نييو دلو ور

 006 زها وزمن رك ستملاوجسم او ماعم عزل
 مع مذكور لوب ماكر تم كى نا /ورداض م هيف كسر كلبك غب
 72-00 را إم دنع نسرنمل# هع

 ا ا يجر اس متأ 626 1| 3 00

 آلا



 كرار كارل ي نيلبهرللا بولا هدر بعت وركن ين ادم هريس ع
 نو رات كيرالا اع كرر قئااونع ارب 21

 م ىلا رعد نكن ص زار اولا
 هر نونلا نزف ارد فوك لا فوعسل ا, ايلا درائاوطل ىاررصلااج نرهنو 6

 و لعلام عاج نميز عش اكو ديكو ال سرني ارو هرب يد نط اسما
 كر نتغرا نودي اهرزمالعإلا ومان ع ب ”(ز لرواد نلوم ار
 طر 1 وداد و نسي اموزرعلا قو سل ارح يدر

 0 سونار متلو كعب لول حوت ومو 0
 2121011101 الارز ارا ولم تح
 2 نااار ثور 000 دور ز ارا رك اساو او

 نارك ل راثلاعر ل ا حلا طولا كن ه

00 07 
 ادوا درر كسا و 1سم ناب تاو يوس 00

 لامن و ,رزعلا نر نركرب ارش تركو 7م لدسا هير يور

 كيلا لازم رو وااو ساي دط ع ايورمالاد ئيرعو طلاب فمصوو يعمر
 1 تميل 1 ا

 الز روز سالك ن وعملا ولك 20 0
 0 ا ار 2م جسيم 0

 0 را 0

 اة افرم حلا ب دال طع ا 10 1 نوفا كيسطشج
 درعا ع حرجا هع ا دوسان ارك ا وزلوص 2 اومضولا

 ,ةلمو اا كرمان ايم ادلا سر "لو لك رل ضف اعروو يع وق عنها زون اك
 كونت يدا < ورا 0 رج سيول رع 1 راش 0

 لائم ارجع رك رد َءر ا الاف إرنو 10
 21 قراوساو دارو ريع لس يفد شنز هور كلا عمن عاج أنس
 ا "ةيكترل 0 02 (كاعرلا امّبرِصَر 0 0

 ا رك بدر كارعل ئرتب# عكا اعشلو 0
 1 0 7, هنا ءدارن هلردتد وزاد طارت عما
 ارارج درعا ادام © حاص الص اسوا اك ذاك ولا سارعي زرع نوعي

 0 20 وال وزر كما
 0 2 : درو

 ظ 2 رماد اسال ثور كلر
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 اقاوم ار ريحا 0 امععولا ليا كير مدة جبر اد
 ا مع ماك اا اور سب علا ادع راض ومضر ١

 7 0 را 20 ىلا /ليدم ه ىرحئرعاجاعو
 ل امام طركارعاب بردو ماعلا اوعمس اردن حاولا ستحل رد طاوس

 1اس "اعرب 3 اروبا وحار م عاشو

 وس 2م رار رار اورظزحا نأ سيرك تب عوناو عيت 20 لالخ
 وأو م 2 رح /عتار درك فيكما ينفمطو كهل اغ دع راصلا/تز

 نو و يردها جر ور مم رروادنرملا ارح ن رتب اع نحل
 لوم ارنا ءاوض 1000 هرعكو رعد تاو ظوصلار باوعز

 0 الثور ف لسع و ووللاعزتلا ع يعاب هداج هك كام
 كالا اركان ار نين ركن عنز طزحو م 1
 3 ني اعزرجتد مل 7 ران در لورا توسل ارصا طن : اكأ أ
 رت امنع انتل اعرغ هت كامبل اذاكر ار ع سمك ليان
 نير رعيدارز رفح كب هئرصاو يسر نبا معترك و حاز ليم مصرا

 طلاب تسفر لاب همر راليعلال هك

 ثلارتاو يلا, اغأ عقل نمل سامع ديار ماعلا لاح وون !سيعلا طا ح

 3 ا كار نديم رم والم مباو طار ليا لا حر اد فوركأ
 م ورا و 220 تلا ىيويسلاركر ا م.الا ننح ننكرتملا
 ا عيوب ناو و يعلارع اسيدع مز هو وسب وطسترسارجر قت لا
 ور 07و سايل ن كلاب دا عوير. دايو اولا

 /ٍ 1 ناهس 0 0 0 عمر ن مصاعب ور ياو علا

 0 لارا حر جياأما دارؤسو ت قلل لارا نري حا اوما طلارص أب
 2 نر اما يع ملزوم كرما
 ندر و ليج ور زعل طيعيزتص 006 متر دو عرف لالا ما ساس
 00 اركان كوي ل اودع للا عر كيكلاع نس نيت ع
 كتم تيار دلع الر لنجد شكازعلع رز رار ذيبان سب
 ران ايزاما اعز قلاع ىنصللاخ نوعا اراك لو 2 ولاد
 يي سول أع ضن لاررال 59 000-0 طلاع ناوشا زيدي

 ٌكالابرقت ن ا« ولخز يو رش ني رو رلعو نسل اورصس ورا اعز ا نو
 ارو لام 1 / عراك ءارىدين 0 امرا
 هو يل امارس نيرولا



 نع او ارادزل يسار نكسر اسره كوت اعاورع زر سنا
 0 كو ردد توم ذل كدر ولاد ا اب اجيالاضن نا ا اصاإإ انيك برادا نما

 كل عرباععا بع رداو رمد نو بنتو ةاوورع روابي كراك أب
 رزطرارتبرب لصف تنلظ و ارد امم بشلل ردا سلع لروح يشم ينس
 امها نفر كارفناو طليان كروق ليحالرارز كرامق' طررب
 هثورتا فئاؤطاقلا نعارف ىددرمريجإا اسك >جاروعاذف تاز

 باور رمولا رم زي طز ؤتلاو حذو دا ياذا ربا نيم كلاراكرغت
 قر ل يزعل زب وذا عا و ترك ار دا نوي لرصد يوب ل 0

 راوي رتها دكا كوزير نير ساو ءرزخ لا ليوصلا تريح اضم احا أدت
 داكار فعن يمرر رج | علاولا د كرر عدا ل عاملا بنر
 الل لبعد زعير دم للسهر مامر تك للا ءرزعملا نيس يريم ني
 1 ا /اجررو اهلا تاز لا رطل لروما نارا طيس الروم زكر اكيد تلا

 دل دنا عوار اووزمرلار ار بى نيتك لفل عر زم 0

 رفد لي انتو جمل ررقولا نعيد جدر لالة تكرس دس.« ١
 لأاوبوب لس اسره همم نتي السكر لوما غاز درع مشل يق رمل انا

 ”نالياوتالاطن كاز تنكر زالا ن هلي نسير هاكر رح تسأل "نم ن يحاما
 طاوله سم رعد ثا اصصو ناس اكان تفاط ترعاس هدد هلك يدوم
 لاا حرضملا ١١ لاصا يري اراع اءارمس ناي سم لملك طك ارغملا
 يكرر هدناؤلاو ١ لرماورع ءادررلكصا كيريشنللا يجر تملا, اد

 سال فرش تافو تماكو رعب دلما )21 لريطورعزل ا اضرجأ ب ىلا لع كيد ١
 ل 2 ل هس وأ قار 90 5 .٠

 وزد يزاد تيس نو ئيصحأب برد ارعتضو اس ايش /و

 )لرد ناز تس كاع ى تسلل وانا و اه بدم إب ه
 انو غر علاخانا تار عم زار وسلا, نادر ينو تلو لوو كاربت
 لق لاح نركب الرد ركسملاو ارمرا تع اذا او نرم اجري رمل

 كن يوبع ات نيداول اه نورث نترك دردا دش ارد كأنو ع بان نا
 كأن وسو طم يكاد م وكوك ناصع نيب سلوا 9 ااهنو حت زر هل زا

 نيئاعزمم» داك كلنا حار رس ور اخون تازاخيدم ناوي نب
 تلراتااعينوممديعراو «رذو توا سوال [سينسار عدرا
 / مكر تكلا نرد او لإن كر عندا سعورس سر وأ زو ريعس سوار

 هيا بادع شيا ندم دعفدصارلا» ني اعربار ميرور ناز



 ح طلو ا بضل لعوعلا دوت للادلا عد ,ةصيمل ارد ٠ ن سمته! نير نشل
 . حتوم يباع لرم بروس يلنملاو اوكا نءال اك بإن سك« نم عزطوسد نار
 يسرب اني يولاس اووي رخردولا صلات كارا سطع ذح ديل وغم تكا نا
 فل اعجب رولا ا نير لينلانج ىدر ويصح تيتو تا
 0 كلارك نمار داو انس أ زك اضع
 رت نم دمرت عودا ديسير او تبسىرقدرترت حد نيلي مانو
 ل ىرو دوس اسبوع ياعرب ندر تور ف زار شر علا يحرس ادعولا دروسا
 0 طوقا, مه نوررعملا ناعيا ليز يوك يبت تملا ندير اعرب
 كيور انوع رعت اسرع ناو ا تير ى سرح طال نيرا ارا فاو
 ماو ريكو سرروا ل تسوس اعإ شبل لم (ىأ قدر ام كرضعلا يذم او

 دوعن ل سرط افكل مى و اهرطيو ل تحل اذ ا نيم دعب اد ري شلاناركيررككا
 / ا ذأ تن معضم يوي اكسو ىف عيووسد ل الايد ف كه شما نص
 هربوا كرهت تطزما ليخأرعاررا نحبك لضم س لاري و م + هك أ_تالس سس

 ةورحاراو لاما وسرلا زم جب نسا اضغلا هرجع كارا عسير ص اكل ا دع
 دارؤس اهععهرلض اف ىف كم هدا او ىاوعمل ارد ف رمحر 721 نس از مكي اتم

 لوكا ضلاوبا بساع رز حارا تعحرقن ابا ساو ءايركسن إب اع
 تع ل نو اررترلاو نال مام رك 5 طف كى دلل لع لي رع |
 او عل اهلا نييك عج ال سعر كر دان ىذصلا تينلا طنطا ما كرك :

0 
 ور هك سرد لر ىقوم ا قرا جس وطم اكرم س1( ي/راذود ادعس ابتلع
 .لئرارلا اعز جن جلو انا وع ارسس هند كور ارجل عومو كتيير ع
 0 دكر لجان ل تاو س رعت « اء اضل طعم رل
 نقرا ليل نمازي لامر الا زل الا سور ارا عر تيرا, دان كسير جل ول
 كانا اذى زيا وهل اءازبلارمعا فرعا رمححإلا بس جلسه ادوسو
 كو مضز 04 قال د اراو ساولا رخل فس عر در كالا ندا ط

 ل ايوب نونا سلا عك سر: لس
 دكر ىرروخأ رو اى عم ا تب وطقم جير عجور ديد رو مال ريد ارش نا
 لو كلالا يرجو ثار نعالا سكنا نرحل رص ام ىدنأ قير ام كتر

 "تمدد لم اع نك سلو كرزكان حكأو ا ع نا انعكاس عع تصل
 تم ورود أرفف للا بك لا قونومو هرج ويرسل ونمت دع 4

 الب ل اةارانز مك الاروع فغير سنسر الا
٠. 2 
 م



 لةيرمويالا اعلا نرقرارع بوجود اد سجن عيسد ايس عواد اكركس
 ظ ركن ريك سارظو) 11 سس نارا امنا و

 ظ ارامل غار ىلإ يعلا ١نريئدارعر و يدا يرو تروح عرعسوب ا دطغ اكل
 و يطا وطلع ناي فزاد علا سارعوا

 ورواه كا ادور سعب جاب ا ن كرار /ىرساررع
 امر قرعا نزور تالا ةرهف ندموم او هلار ريم ار اطارطكى تس : (ىلخل ه
 2 ط ايدل د عدا زرسارإ عمر احدت امك و هسا ةع دشن بخ 0

 ٠ لير لا ينسلا وز لعمار اللا مر |ثو تح اول طرقنم ا كاس كد دعم ئإ
 1 رون هن ا لول / ن يول اتلراعوربو ىارر الا يع .اوثلإ 0 رج

 00 06 2 اص انواعين دامو بيكلا

 | كيرا صاد ارش زلار زر روتيم او طيخأور نإ جك زك ١
 | 6 لطإرلا كا دلو ان اعبر تم يبل هد ءااعمار توتر ميتا
 0 دك ا سعب ا ندا ىشل رزب_رردنا ىسبل طؤوكر جز علسإ رمح
 راب 1111 مدصاء رثكو اساء معلا وا
 ظ 0 0 لدا 0 5 1 كا

 30 َر را

 0 000 ةمرلا لاو اب كور
 سيكل بولا باترون اوربي د كورال كارو س كادر 15

 .ةتلاضنب اكماط م تئرتمس مرلتاز نا "اطاض ل« لنا ولينكس يَ

 كماررطرتشإ و تادف ني تربط سيمر ورز سارع
 از الاتعو 0 7 قاع 111 ار

 : مايد اص يلا انيارسار جاع حا فر نودع
 : هلارع روسيا وسم اورو عسر تلاد ل دلو عاتي حل تك 0
 3 0 0 اءرتدرتلا ستحل /روبطلا 20000

 ١م 4207 9 لاول دج ان[ تل ثررعا ناوى اقرو 5:

 4 ةاهر مومو عا ملمع ريع نال اسر حيت طرت يلا «زع ارث
 1 سورا سان لا تنل تلال سرتي ع رلا فررع_
 | قوام سول نمارملاه 3 / لضرت نيِنلا معن 21

 هيرع نزرع اسم دادي ل تيرا عتإ يعير ا كس
 كيلر حر /ناراع رس جاع عوير م ار باركر يلوا

 ارا نوح راد كلبا لغة را اير اب

 تع 3

 1 و ع عع
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 زر هو 1
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 بك رع لد لأ درو ل 1 راغب 0 هارد وللا د اعل حار طوير زن
 06 7-0 اذ تصون رعتامردإب بيل مينا زمام

 لون د اركءإ نإ امي متاد نإ ميحد 37

 بنرصسسكا 0

 لون هولا يبدد ا توكيل 1 سدوم ألا دحر نار حولا
 7-1 اير درر ماع ىف هين اك مادام اعز ني زاربعالب لش قف أ

ب هيل تاولالا ةرعد جل "ازعل ط فيت اهل نودس بنس راوول ادسيلع
 

 0س 7 امان تازئاج بوو د ماع طنز اهلا و مو اولا ىف مير
 0 ناك ضايلاع اهسرلواوزدديس للي قوما عوارزو داكأ ععن يي .ط كك

 واسرع ارناو (رعلار ل يرل اى ممل اهلي جو ناك 0
 هزدورا رولا زقارب يو الص اررو ءرليلا عرب بورسلان اوكا اع نار
 را :ركلارررزع ن كي ن ئلن طموعومن د راف ن ايسكو /كو عض ورعد انيك
 6 مدنيا بكامل نورك ماعراد تينت اهولصلا

 .1هور اللحد يتكد اس اريل تب ئئلز جم تالا اذ تناول
 نربي تاعورولارن ف كارما ارد لشد ةلارولاررررمزب اع نر
 ذاكرا ليسا نركرخشاو م اك سر كب وعلو رس اهرولا 2

 كلي ارو ةصارم بل جور ا رغس بيشو درو نيساء عرس ا نأ خو ران ضل

 ْ موا هسارعل فا نط أو: .ثر ءاملعإ 0 اويصلاز اع 2
 هد 2م تسي اكراسسو عت وينو يب (ىزررعل و رّرالم
 3 نري فرك هزار عا سيور عا ترجم واعرلا بس يلا فاو
 1 رشم ارادت 0 .تبتولا بدك ةدااوو نزع اس

 ردالا 2 زاعابا كازا هلاينولاع كووول اان 6

 انساك 78 نلرقرند وسور نعم سايع ترقش_ ثلا مو ناوطقر و

 لا تلا كال بج 41ل
 عضل ع 17 هور وعلا وس تكول عش نسسلك هزار
 5 7 يزعل اواولاور ]وعن ابق“ و اهلل اذى رررالاع سالف هن بيو
 هر 2 و تيبس ردو ينل راصلا طاوو
 2 ا ير ردم نمط
 0 7 الار ىو 0 ا 7 ايلاور اكل بتر ولا

 2 ونار دل تصاعد زك هسو وزغو طا ططسإلزب ءاراء او عقبتملا
 بلايز ضرار نمقلوا ا يلب هكرالاز ع اك نط |امهاو اطرن نسيلع
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 م

 رع رجل ىصازم ربا الايد اعرم اكاد !

 8 أ م ايتام 28 هزار يعن يجييعؤتابا» واو

 0 10 2 ىكيهكق اولا[ ارا
 يمت نكس هومر رلاكاربم امزح او 2

 نماباو مي 6 / تتصل ةطفايلدب فد فسوف
 3 لع اعرو يس تعود رابإ زعالا نع 2س رووا لاع "نر كركر اع
 امرك 0 اعوناوز د هوهحمم وجب
 لا رس يوخ ف رح. (نيورشللا أ عروس 0 كلف خلراخلا 0 بمب مف او وق [ىلل سل اسس صل وو ور سريعا ©

 قا ضهاررم عاج امورهم ونا ارا فيات
 :رقاذاز نرترع ا دبادرعللطصللارع ورجع او ىاهلالءاكيربج ارا
 روم و دي ع زساطبلأر وا نيو نب نولمتاو
 0 00 رو تاس كالو نك يف
 1 ا بوصلا وع علان م سرالوعن ظعاو ور لا )ا هنالو ور
 0 8-5 أس ارعوا اميل سل ل 9

 ترسل لرسار اورام يرعلا] 0 1 ١
 5-3 ا 2 طا لإ م اننإ«رع اريح ساو

 0 0 سوسو سس وللا اايعاروتسم ©

 0اس ا 6
 1 آذآ رزارو ىل

 م يت الاررناىس نواكلكسر نأ ا
 دروع و هان( 211 0 هرج اخ

 مذ اعروارباذ اسيل از تناسب هلو امل 17 فصال
 كاضاوا تزعم سا 0 نسرلا ا ا 3
 ني اعز واو طقم شا 24 اد نان سل ع هنأ
 كب امال انت مدفن نايف: هيل د ل تبا ناار نوعا
 000 دين يزعإرا عر نعلم نارك اركع توكل
 'ء اطل ربا شسو م ءار اجرا
 ايبا 00 احادساووبا كعب و
 ووري علام ك/ئاز يارا نس نول  ىصاطلو لك اخو هدر حأ

 لع ب 2_

 تمعن كان تل



 0 يكررل 4 ل اعاعلا مست اجلا اورو هما ناك
 رول حام !ئرسارعو ىارولا عسا نرد ارعو رترلاار كر اوما ماو

 ليف دقن ناكو 20 رك ب ناعم اءريييتلسا همر جما درو الار

 هكر نمللا فرم( 0 يس طوول ريدبو وب 17 ا

 لركؤر را الاه نكرم ياللا د عسا دوت
 رولز ءابس ايدام ير 2 مل ا لو راع سنو دا عون
 فاو رلععلاو نم ازاع ير انت تاكا رع 24 رامد
 هلا ارك لتمر نرسور ع نربح اد ىو سيك كيعا
 ؟طعلب تيؤيطحتاكزهرارخغلا رن ىرسإ دع 0 ا ائدر ولا
 د ملال و درج ىلا حروب الاد ا فرس اخ اننا ربو ترص(

 انس راج شكو نر ةررم م لزاما رمزا غو | در ارلا | مورا نوكسو
 تفطر عون جو مصام ريس ةتماو اوصنسو (هوش رو

 5 ا قدا 21 - ركون ركر صا ىرلارع ندعو ورا نم مك وو

 لا دمج اطر عمم ار لإ اجلال رم ةعرصللاا
 لعمل ممول عر زر مجم ا ظروب ىلا سوو وعر كر ىذ ارل اك 2لدرلا علا

 1 ضرار مكر نب رم ليم رمال نص يروملا ىدب ءارل تروح ابادنأف

 5 هلاك ناددسا ءز هدي سيرعتسلع عطر زنلا عع ءاووولسا
 3 تنام وه ءزولسور مر 278 رعف طور طم اولا نمل اننع موف

 2 + مرروملاتول -ييرديولارلا رمان ديكر كلو اير | 1 م يتعراس
 . رت الوتر 0 ررنائاييسورفرلاص رك اعين كلبا ميسا نصار ارم وعل

 راو ءاربتت بخسماما ل يراعدلاو» يسلااروىر اعز بحاعم ادذنكيور
 لناس دراكنمل جزر اى رل عءسرع .كرضم يوتا .وناو رسل بر وره

 لعناصر رات نوعوولا لمت كن
 تيرسا نيييصزر عنا نيطس ان «لراع او نر نرراعكوص

 ظ راطوب كلم قرعلا]! لعل كك اصرار ا
 /رانط | مالا نرئرمص | يعسراو ا
 "طمع مارا /(ى سكر و راع اعجبك وح اييطاوو
 -2 20 وسو او هاورورغلاو ا نيصاز 0

 ا كارت ا عرفا يلع اعد ههنا ما نس 0
 ا اور زولا نينا ازي/ بعام تر عر ايه اسمر ربا /ةلدرمر راسل
 20 نيلاعدجي تاور كيما يمد امينا اعراض

١ 

 ص نيد /ِ
 ل 5-2
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 م يي
5-31 

 سب يي 4
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 وو

 ٠ وح ا أحيل] "1س هس ريب 10 :
 لردو نو طاع )قو رثحتب اريح نما سالم كلانا إل

 وو 1( ديس ع دم نشا, «ردلا ورم نارك
 00 ارا ورمل عبور ادن عرعر از نر هع لسورع مك رع راو, كيا

0 

 صغيرا هون نيني لع ور حم ضدنا | فرع ريعمرعشلاد نوط ير زعبل عدم ةيتالا ظ 0 م فرز َءابيلا اع هرم د ذو ما فرصا امرا لا لان ميسر ع درع
 هدصتطرارمج 02 مدع يكدر ربا يرخاوم ديلا 8 وردا تمارا ضعاو هلو يربساو
 0 اههك| هو ورب ارسد عارعالات ترسيلاعااخ موا

 22 ترجو عيلفلا - صا نما كحاردمل اد رب 0مم ناو ١ لوب
 كولا ارد كعلاو ريدر «الارخ ال ناراخ عنا نم تصر دار +

 5177 جنس رشا رم لكل ار 210
 تش وهاس رف رسم ناي ارق ربك مدد عتسا 0

 لأننا عسر رك عي لم وسل كرار نعلن ل

 14 كور كتان يل لا فار جوبا ب و
 207 قالا مهبم او ل ا رو #
 زرع يراد زخا مم عزز راك 1 وس ىلا

 1 ع 0
 2 اما 4 اسرع 00 لإ ارك 1
 م د 2 00 جوكر اسس ى ابر نقر ب تلاع 0

 ردت هالوك ا نم ” كر وار لا سؤ اركو دار لازصلا نيو لا
 رمال 0 (َقنكل مر فطر ار ارم وزن رص يل ل كندا

 عر ري 1 ب الانس ارا لي رك منه ضرس رزرسكل
 رغإ را اراك رح رعطل 2 : دن زكام لعلا كير !ة 2 هو لبا

 مااا نري رح ) امو كارلا روما رزم ىلا | ور و برغر

 0 0 قنا ناك نري سا ركريحب ١ و

 ارانب فاما اسما 9 كازو اج شيدر ئلار 00
 0 , كانا را رن فاوسر

 ام داص ا نابع تل ريع] زر وعول خو م
 0 ما 4 0
 يسد در .لماخ |



 .:لماكر طك ربو رعد وللا نك

 هلا عمحا نرجس واو ءصرلألب اك هل ل ىسان ب وعن فس وبري اعد ر ترم

 وأد عى و رزاؤلار زمان رين يلسإ ١ مس كرا رم ا نا دع نرجس علا ومآ و“

 اك نم الا ماطر مّ قرارت تلصلا كنزا الام كلاس لد نرعل ريم

 0 21 ناعندسو عرلاولا سئ دارا ورجل اوم كر الا نس عيل ارفع رف

 كر مم م/م افعار ميرالد اوصف لونك تازكتس لس تيبلا اريو ن تاو

 07 2الى ث تلتعلا ل غ لييك نروح يجر صرب او وكر
 ةطاعو /دسط لرساربا تار 'د حسن دلك سب فل ى ان ن هل ف هيب
 3-5 نادرو لوو اذ هود كود ريع / 9 امي دعو رح كرا

 كما كرب زاراوسا رن يسري طملاوبأ رس م وع دس ذو مناع نوبل او

 ”اللاع طفرات مناقل دائم ركون ن6
 ماس هلا اور اسلام ارح اد نمير طز و خا اع لجو وصنتز

 هوس تذعذخا نع كددار ميل ورك يصر عمس ضو طنا يدل طر مول ارز
 تحتل اطوسو مرارا وف تمزج ناو نردجشفدو جواس قت فوتو
 طكاعوعرسا نا دة ارد ار هلا اولفور ث (رلإ اطيلسة ردا ور كلارا حاول عصمت نإ

 لعدد خدر الوكيل / لعن 7 قدرا ا لعوس ]رشد رلا ورم اصوم يب ىلا
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 كاز لقتل اعز جئرصساو (لب تكور علو نييسن ضرر اهب نعل
 كونت يرو ولم ريحا جراد نب نراك
 7 اول عرار بكا نم نريد فلا سني

 تدور ىلع ووزع تالادتطك 1
 © رظونرا جروب سلم ير و4 يل كلور سوادا ةتاتركس

 مار رب تسئالام نيمو روا وست ارج از ريل تسوس انيق رف يطغم

 لول رابكيد !رع توتر ضا كاك ور نر ال تور اهلراضيتح (تس خو علاش



3 

 تل وع وطو تاسع مالا سلا 'تناروسو طر العر حاوي
 افاست عنو لطف (ىاررار عوف لكك نسر ترعوو فعلا سار نري حرا
 47 ْض 0 تا "دابر بسلا سو. م درو ن <
 منا هو [ عرس فدك كن كيب عنو عك رس لوسيل تلد رمز نجت

 من كات داعإو رمل وس لوزا ١ 00 سو
 ار نيك تا 2 ارخا سارع عا

 طرأ 127 ازيا اركاب 7 ايا سس جو 0
 ا ابا كر راف اعنيرسلا رعت او ررح لا

 ضس لت اهرمارر اس ا 5 نبع فم اصلن عر فرو
 1 هالات ١ اع قرم ارك و و داب غار رار 2 ١ و ١ 74 رارعل ماناررز ل اوك

 2 رق ورو وكري كت داخل وع عين لول احفلس يبدو ير سرت 0
 عبور هنا ادرس ةاووصلفسو نريع اوي ذلا ارحب حروب سلا زر كارلا رج ا ةرييومملا قل هلم عولازب نامل هع وو

 ل فدو رزضاس لك فب يللا سب الارامل يو 0

 هيلو ىوررنر اكلي املا برم لسا ع ( اع 7 لرنانادمج عطب فرع

 لالررلع ىوررشر را دزل نير هدعلا و روس ويساوباو شمالا دعى ورع ن

 ىررر د طع عع د دز الع 4 ناكل ]رملى كل برسا رف د وعيب اب انع
 2ك امو داك مساك نشك زرام تس عَسو ىرولا دع

 عيننلاو الاغ ناكؤبجس عواد ار راع درسابعو متل هكر ت دلاطإيق

 عل ( ريل 2 نزلا جارق 001 سب تواورات رحاب 9
 رودس اعرؤسم هرعشابلا ع وباوسيمق الل اقم سيرعالا تكل هلا
 005 ةرياوتساولا.سكئو ري عرس لم عي ازوخيزر لعن اد بسلا

 أ راو عزرا عى مرد ملا دن كلل عرس عن تمكو رقت عم
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7 
 الا لرب دامت يجزم رانش ص سان
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 تونا زر لنيراع ني نادك ريحا نكرر طولا » سوسان يعدل نركؤل لييعسوب ا د
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 انام باكرا لكن ورك فلس ننس حس احا ذ كدابب فق نار ا لك
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 "تتراراز وسان هلم مر ظر هد[ ل طنا ففيها ل يلفت س انوع زي هسايلا

 هناي ايفل أل الرا عرف يساء اك راد اذار دوز,
 0 طرز نيلي هور رزق
 ارا طاطا نب زامل

0000 0 
 ف اداب لنيك امة ايس ضرار
 وس استانا اريل رص فن اذورز ب نانا م
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 لابو ثز ذيل لغاز قعد رلار ام 0 ا 1 ناشر لع

2 
 1 ارك 1 سالو تنم قلو

 راقد رويل زر ند 010 11000 ا

او مناشير وزر
 

 0 0 ه ةةيطاث هارون عسل نوما اونا ل الار
 000 هش سل 010 1 مادة م 8 /

 1 1 رع الل ارم 0
 0 7 4و رادو نك ير يروا للا دولا, ولاا وح ا اكمل

 لاا عيدراز د زعل لبا ريف او وازرق نان طتلوالاط / ملا زبر فول
 وز رعر مهدد اظن با عاب 20
 0 الاسلام بال لاممام ارينا د
 سر اوك مازل طرت املا ا لاو ارلا ريل طارئ لوط عوار
 7 باريت نصار توبا مروا / مفر لاذع /// انك, لا دونم

 ا هلا رار لامن ملا

 هرب 0 او راني طر 1 ابطال مزراب

 0 1 تاز كول رمال لعوامل رز لا لف دارا ذك وعلا 4 مسام

 الغ رمل ابازاعزلاؤلازازابرلاذ من كتلي ضار رز ارا

 / 5 اولادكم رولا ماهي عك ورع ناو فدي نقر
 10 يؤ رو زهور املا 1 راع و 1 !ن/زوملا

 قو 1 ابو اركي زرنا زوو علا لروما مرف ور ظازمص ال ١

 شل مرن نريد زلنا ايزل 0000 00 0 7” 1

 ١ انازع ماركو مو ور هلاو لارا 1١/ تسل ١ نا تأليف عاكرالا
 0 الإ رداللا

 0 زارنا رانا لس 7/0 ةنو فؤاد هيو
 زو لازبماوقنا دال الاشرموزر رمزا رار لارا الاوا» ا رع ارتاز
 منام رطصلا زلم زارا زلال نو: رار ولافي زاؤما
 00 الل البن مال ادا نارام ال نر اري لوز ايوا دواس اردني“
 00 (وشلار م ْ 9 « ارو 0 رنج مس نر كل ناب ادام 502

 8 0 ا ا



 . رفا مرر زله بؤ كيرا لاول البهي انزمزم لاو ماحب يأ 56
 كبرنامج كما 20/1 0 اكون يدلي قررا اهرز سمان شا

 مالو 0 ارم | عسي ادرار !اشلا يما فغاباداط ب تنوفا 2

 نا يلا يزرع ارم ار لاي ادي و الد سيرو لاو 0/0 1
 للا لستر را از الدير
 رداد لرسم عا 2 4 72 ,ايزسلل 10 و اذان
 ل 0 لمار جرا /1 0 070 ارتانناغ الدنا زعيار كيو

 ا ا او را كالا يل ماس ركنا هارب :

 ' 71 مر اان 0 اننا ءالايظر لوس رب
 واو مال 2/4 01 الر شر كاسل

 0 0 ا 77 رنا ادن 4 0

 /رار مزين اريلرلاولاو ٠ يلام زن ازا 0 لونا
 ؛ يكدر زاراد توران دال بل 14م مل عماط 0

 ا ار ا ابمالازززاا لو«. للا وزالرلال 7كم أ

 رول اك زوامل رمد هدأ رد زرار ردم و طور

 نار 0 ظروجلا اها, قبال كتارا س 2و سار ار 0
 1 / ارك ارو زارا ايلا لسا زير ار نر 1 4

 فاروئلارلاب 31 مران زورلل روم راو الا م 000 1-7 0

 تلغي يأت زراعات ارو / 4غ

 مايزال كرب علال رسال سقاس طز غن وأ !اا ا 00 0

 4 111/لاارعد ل رمب يبس يون زارا زكي نزيل ميديا لنمرلا
 افتار مو ذرعا ادب دس رابلابا ذر ؤمملا ني لاسر درو
 0 ا / رطل نااار زر (ييمار
ل وزو لولا نارا اا نؤمارر نا ل قززولا ٠

 الاانا رما

 7 0 1 امزاوبالاقرءن وعم هزم ز عرعر وشو زر رزلاوجيازنا

 50 امانا عل بم نانا زازا فروا از رش كارا

 هدا دابة يجلب 200 لانا ووو ا عااد تالا
 10 4 واتا هيرب
 يي الع علا نعلا مادلين يؤ 01 هناا ذاب ةلت 303

 هةر ور فاض مدع وباع ا

 هلارزول ل بلشدإولابيزا بل ابرابزملبا اكلسالا مار ودرع نر
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 بارك زك (رااوزم مران تنكر سرلإ كيال الشفر
 5 يلا ةدوبس وفن اور مو هضم الار عني زرار

 قرع اسري | طزراانإتدلأ ادلب مط ونا كر وو

 ربل يدا اغراض: ازيك زل اذكار
 أ بم وا كفر مدر ياس راع زاهد رو لا سابو ا
 ”ايلادباأقالماب ملال يره رسل يبرم كورنر رو
 رمزا جدلا تعزز كازو طق طاع روم
 ل” تيب مادارا نأ باب يارس هادشي عز لاو يور
 ديلي ابطا ىلا وكوريا ده يف بيموت دن اير ماش
 لالالالا د م ل الافادع بريل كرر دار راؤرللار 200000

 1 0000 لربما برنو رزؤنإو د

 /رارر داو كي أو يدقامدب موز دبع يالا مال سام
 و زكر را انف ونوع نمالسم دابا زور لالالا هياتم رسال و
 لورد ضرر زوز عدرا درك رعد داو وتصور روم
 0 هرمز 7 00 ر نإسلويئال زال مهر كذييدمدامدلالزروم د هيرو يم

 0« را ام ريلرإ راو نبتة ياس اراده فب مار ؤمل ضا

 00 فب ربا رادع رون نكاد لعمال مذا( اردن فا إنو
 ام لهما رار دمج اب ةيضؤم فارة وخلا[ از نازك

 - مايا سيل وبك سكر ارلم مد ناددظذ ب بزعؤر رزولا عينين ل6 لس ةميسن از ادع رز
 200001 ل ةينانقاطالا دف مزفاول نات سن )رديت نسر و كاسب
 انا/:ترورمان كول ناطر انزال عفرما مواز ار مك زا
 لع ةنمؤ طرأ تاق طنايا ورم مز ل فاكر
 هُو 00 4 انام ارم اداولاد حبسا توا

 ايدام دانون كوننا كرهتك ذو دس يرانا
 نا هال هزتس اع برات ول ويا الطلاب
 لاذ زاناثاراوةيزربا قراذاقلا زان ارمالنيل وفير ظن رابتر نان

 راؤول صان وكل يطري فؤادي
 2 لا اروور زا ارا راش وقتل 4 طال اراد لاء ني يضر ريما مة اسشار

 رنا درعا وعر ا اددزجر ميقا ذ نا ءاهرإ تووتماو رووا ون ثةريلت» راو

 وتو ها هلا ذولوراغرإ هراغذ/ امض ضادبالإا والارض لاراب رهاب
 5 + ةيملرم زا مارة رابملمدغلا/ لان يزيداجب ساتر جيل



 لااا اله رباك هجاء ار فورس و باطلا لا /يغ

2 0 
 0 000 امرا نهضت 00
 7 رونو رنات د6 رفا ازا وكم م ارب ونار

 هر ا رزان ةنواطنالارضلار اوكار ورمل طلال زف ربكم طال 7
 1 ال بارو لباقي يمل و يبدا
 للاهل نار لق يدلي زلت هيلين رربالرسابقيرلاب
 هلك اد سال را وامر
 #راطر ذأ ارز ا //امابرب تاز دب اوال

 0 11 رام رو يزرابع
 لاي زرار رولا ربا يطعن الرواد اموال ة الم

 00 0/0 0 أبا دوف نام خت فلاي داك وسيزلا

 الس و نرنا درر 6 رز تنال قالو 0 را 07

 ا م/م 2 //// ذا /زلا
 00 ناري ارو 0 وما ريف رم راد هللا ال ءرؤلف م رم

 لابطال ؤنلا طور عبر ابل ارنا ززطابر از ولو
 //ا "كيلر رق هيله يلبي وز راو
 00 1 و 0 7
 كار باعوا ميرزا ا يوناو
 لا هراوز دينو م اسر ناس عازب تاير
 ظ رار دا طرتيفراب زي زب اهي ارك داعرال) ١ لدم غن ظلي لما
 ةرزإ 000 نرمي واروع كيت وات يرش كاد
 ليز هقدر زون او رادو راو وتورم

 لرب تالف ل17 ولآ
 ا اااو وب زبر ندور انااا زعل زل 7

 اطر وطفنإ الو النا زا راما فاذا ر غلاب ورزو) 5
 رو رم اذن ناع مامر رم ل ابابا ابي صارو زن 2
 م ازماارايرغ بيزا أذ اما 0-0

 ْ 05 راهبودر «ووتسخال هادا ناك سانت رد ير بالا ضاقا»
 00 ننال ران وما ارك نزلا رمل لفل لوس ٠
 هزل راندا الاعور اوت زوال دقو ايلا
 ّ 00 ريادكورفا سة ماما نب بدل را قرره اذاكر يي نلتزم الا

0 

0 
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 1/1011 ا انامل الر

 لرابط و ولا رز اا دا رعد لما ار
 اطواق امانا مال دال ءاق يل ل ارم

 هلا والعن ياقيوم
 اذار بدا ظ امد ار نطق زن ورز راسل ياذا رفرر وم
 نك زب مارمد يكون نافاس تلال هن نيك يزرع هنو
 مهاد درولان لاننا كسا ومراد ذم رز نمط اوث رز
 ربكم نير عاطف ارا ار ردو ارسال
 ماروك ديار مر نر يول ردد و لا بركوب زرؤيلت الانظار زرنا فازوا 1

 0 ذاب عز لا بهل ضلال زك ترن داو
 /ييررزأ از ناس نا راش روف زعل ا ءاأ رار زامل

1 
 0 كزلار بلا ىلا 5700 لال زال در اعرف وعز كر لاذ

 ا
 اي رامبابريارإ ضلوا كرز وعر لنشر هارد ون ارازفرر لوا
 0. يال لام عملاءنا زر زرملا, طا ونار رول دول ير لل ير ذي ضن ان
 بار رادع ربل زورو راد دلراطم ابرار قيراريفر رف نرفع اغلا رول
 + طز ا سلا ازرف نطو فر لو لل زف را دظ زان
 بولا راغب لان افلا طعم طر ل ارب لا ليزا رطل
 1 /رانألم لاذ /لا ماعد للاكل 7 ١ 44-5 لور طلو ادور لا

 --الارإقالارر الرب تزل الغ مم ضشسباورثد را اةنومرم "راند يرمارافنابإ سا بوورب
 ندمانة ددا ركل لة زود راوتر لترا
 مو وادا الد ازا غال فيلر اانا روز را
 نازل يرلما ررؤط الشر رعب وقلب سسلا ردا هاك نع
 لالالا نإ يرد رو طار لذ ةاليسلا نيفادا اور رع
 نزولا بد (عر قلاوون ةدنج دبوسد بارع ولا يؤ ارنا را انك يالا
 اللا اورام سةر رانا امر ذا اس
 نفاه نارام او عل دورا زالة ةيرادهن رقاب هن زر نارا
 ولينا نه نعال سل فاي بل
000 
211111111 



 رز يوان زوبر ناب ل نسا ونزع
 هاا يالا اردو نإ رس ال ضر لا ضار 0١مل 00

 !ةراباسرلر دوور سدزرم دان ال لورطل اور عدرا ا إم لفن
 نيه رف: ذر اور ربع طراد بهيئة مايسترو د < ليزا
 بالم للا عفو ينام باور « |[ ااا مل /اطال امال از ورب
 رورو الا ااريقرلا الوازع راؤول ننكر يغير د

 كييك مرمدااالا ناغ زازا دزلالا ف موخلاذ واول الايزو نوما عم
0 

 1 1 1 ا دلال
 ” علام رزنار دمروا ماعز لاذع رتل نيل اونا رخل رباع تأ رشم ير

 ايا فال در زان زولاا لل تحليلا ش ارو هد سرعات سرر ور 5
 طلاب رعبا )روبير زورا كاوا لازوررم كذالك ضمد نار دام
 نر -- اهرلرإ فلا العالاديغ در ري كلربكاو ةينف نرد نارا راهو 0 01 نيرو 2

 نزل لال دوف دل ملا ازرار ديك ئك يري روم ارم نسير يدا
 الامل ا يول انااا سن زان
 92/ةدايؤ ساب رابط وفرز بعدما دائريه اور اا انياب ضاع

 تول فولدر ضر رف 11111101 انور جي هانا مانادرم سر دعو لذ نشر اوم ان ويارب
 مثالا زال رالررلافز ب نفط بلر ابركيوك/ امل نر قارا ب نها نعم
 الدال ريغ نيل خيرا ؤ زر ب اباد وتسعون درر لاا زا ع موو ع
 لازمة زارا از ماير نايوما روما
 السامر اطمن رهيب اذ اانا وذ( طرف ايد فانز
 ءالانئاذاغيللر اك مو ادا نطلورربأ روبل د ةسكشأ رام لرد منور

 فوناراثل بزار ودادلا رب جاد شي و هامل رولا ا نار
 هد رافتاو رخو ا, ةطدب زاد اسير الص رز اظن كأي نشر ال اين رلسع
 نابض رارب وعدا املا عرش يدر ا ورم وقوالب رعش
 تلاع وك يدا زطظرع رم لانسر والالم ادور يلالكولار رولا
 ؟تلرفارو ماطر از تاللنملال اهلا ورك د رررشل ركام لرمع اد الا نخل

00 
 لات فرك رص برو 'ءااللم هلع ؟مبارب لازال زاد
 تر مدا للبدل يز ال رن رمل ار رن روف ادي رف ميلر زرلإ لا



 ا

 5 1 00 00 ملاكا يدر مشد طفألا رقع 0 زرار, لايم وراني رديمايفرلا »هيفا رم إلا لاباس ميرتسا م بكا اميلي
 0 ملا راء لاا رايلا | 4و ناللوفلا كلبا مهلوس ةرغالاد الا كوع

 هدر كالا زعلامإ رثدؤاب بعسل ذرئدوإ طا ايس طس# يرسل «رلت ايوا
 دعني فوكو راما يدولارم ولا ياو نييررهررع يسرع
 لالا مطردن وال دو اديان ينل زيلسد مل ديرك ويا بلا كبر
 مب با بالادب للا دورنا: دلو از رز مرسل رغما نر
0 
 0 فايق وايل اذ نكران ددليا 77 هدام راق هر

 رسب ادب يرد فا يؤم الاا رارلاز كرما
 « مدمس اوف نأ بيسر شكو لاول ادب اافز رب ادد ريح لو ال اد
 هما انوزلاز ورنا نمر اولا انوع زرار /مرزك نأ فرص لهشب وشر
 | 1[زارد اف جاد د رون سمار( دلع ور نول رز ا عزل ل دس غنت لرسول
 نلار وو ولالع. رزلادرل تشرد ن وشد وسلا اعل رمال ادي تكسر
 مادبا ةلاذر انماط نيمو يعز مل اال يلا
 رهط بالدم هلم ل رولا ورمز وعزا ملاين «رفد ليعلم
 درر تما زل ب 2 0 72 ارو ارا روج وكل ب سداد رونو ف درب رولا
 تيرم وذا شدوا اذ نوعان قش اول نايا

 ا / 10 فم سيم اال »درو دايس امداد سأل 7 افيد ونامل
 راسو ملا وزردوبل عاف سرر كراصراة لل شرم لوم ان
 كرا عراد يوك طرا مرر نق ضد رقما او ديبالا[ مط رار ف ارو
 . نسم الراو غسول وعر نام نرد ماما كاسل ملاورر بلا ما كولاإ

 تريم يرم ارو عد تا نسل اطس زارا مقيم ءانلفم
 دا ذك ف اسرع ل لدرارد/ ليل هرم وبان ز لا ريو !ءاتلاسلو
 ٠ مك ٠ هم ىلا يآ 6 37 01 8 3 مصل ون ربالروملث ري ادمارعب زفر ريس ناد ايل سرر يول نان رار جت ار اظل يالا زف ع

 الا لفدت نمل ا يلا نعال هايطسمل (ء فال راهب[ اذ اطمن كنا رايكلرونلان هل نول نول يد بلع سال دا مدي مسيردرمارب مش لك
 سر 2500 موس ك بر فنار زري يلد ايراد 7 لااا ا ملال زير يطب نيو فيم را ين



 ناموا | وتتم هنو فلا مهل ف ار 00 الإ
 م مذله فوزا سابا داما نفسا دالطشا شارع ار
 و ا ل
 نيب نار زر: يارا "فار ط شيلا زرابي نلوم
 0 رلادرأ زمان اوفس ازيك لري اد ةن زله ضو
 بنز يل ربت يك ب! تاون ييرا
 مهل لزب يب ريو فال غل ريو لس ا! دال !كلعزاة سالي روب

 لاو بلم ورا لاب نول ام زمني ومر
 د 0 دل( خيبر مالم 1 مامر لألرل رلا ع رن فا نانو اولا

 كرز عناب ادت فردا اسر اك نااار و / ا هم

 0 "الملا الأب 0 اهي كزضارزانور
 « قار ذؤار رار فا افالون ان لس فااسوملا ارز وكر ال نيمو ا
 ةلايامرريلا ١ 7 0 ل ةطمو رنتك ثان لسا 0 0 امانا لاببعز ار

 الارادة از طر ماكاو را
 ا 01/ربيع ما
 لازما ل ها رفا نيران فهاد

 ل ريال ل :دل دلال اير دوف ظرف راع رولا
 هلال 7 !/
 0 0 0 7 4 م 1 اعل
 2 0 1 1 اا نارك دا لا
 0 زر 7 اهلدبك |هاريظر ون نؤف نيابي ار وشي
 رولا يجي ار نام ب لم زفر يملا فسد عارم قلقا ولاني

 اس انتر تهز ازعل 0 ا 0 0 داما هان 7 ينوب رابنرضز بما
 مول لاف يا من كادر عوار را ب 200 01217 بز ولا فو بان تيم

 , نفاد لامتلاك ا ل ديب ل فتان
 وك رافال هكر 2بلس لادم : 1 28 2

 04 رنا ةراجر لانني دستا لد دبا ودنا غلط يا روزا
 4 منبت ارسل يور بلاير ةالسايرلا ا: ا الاب

 ش 2 1 ريفا, أ ءااز# نحلل ليس ارد ه

 ْ غلا 1 العلب د سلال ومنك

 11 رواد نوفا مضايا 11 انفو رسلا
1 
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 رم نر ضر دنإ طرا هد نكذب وا عامة سمر و
 كيرلالعإ للم رمال ارب نمبر كل اتا نار ل نريد ليم 7
 0 ف نيزلادر مازال فل + أ لارج وز نما ورنس ابار منازل
 ديلا وأعود رد ممل نيزك ابعاد هضم رف رن عزرا عز
 يعالج ثوار ال هنت اعد هربا راو ام طف دوال امتلك ان شنو ينس
 من ابرد دهب نفعنا زمر وشلل ماد ظن تائه نون ناري
 ةاعيلا يره 1ء رب: بي تؤ مفارز اعنا تضرر وكلا اداري اينو بينما

 ٍِب كاما بالإو لاق 0 تعرب فا يكرر طا دال رول ةرئم#الا يا مح لونا نري

 6 ماسلاباديدم انت ادن اورو تنازانوان ذض رز راوتر وظل كو راد
 زال مداوي ايار ا« تظلم
 اال ارز قرم نم دب و املا رار
 7 هزيل وكرر را ثا اس ينم لاذ فاو دور كيف رم راس رو نر

1 01011001110100 0 
 تا و د 0 ع اا مدر ملال يربي ماد نأ اذان نر درو اطل رولا

 0007 0 ا 00 الما ينازيرر# اهاتانك ضطدوانبا
 00 يكاطارملا دعوا لبن طفوا بوي ودا امالإب
 هاكرز كلاب رمل را نإ رخركما ذيك رؤد ديك ز ديت دار وتل رزه عاما الع
 تربشإا دنا ةر بتم دارو بكرا بغرا "الاد مرا قيم لرد ارقد لفاكووادلا

 0 فيرطا نزف يول تراست / الرا عطا عاجل فرك ابا ايامك لا

 7اس نو ناس رمان لهل كس يوما دانك ارا لؤو
 ماو هور را مرلا مما فالا دك ممزق يارا نامي خرا ىف ؛داويلأ
 0 فول ار فار دارا اباوع ال /عروحهس أس يللا
 يل ناز لازما فاطر هس يردك كارب ظل ضأن عير عا
 ةطوزالاز اق اديك مل راسك رول ةهالش كر ورا
 يس لاو ماعلا رود دل كر بل تدم رانا مار ذر وفعلا
 تلرؤملا ناو الو قراف و فعتءالارزال/ نب نجل اند بال 1 رف م مفي دس اراد سهاباز يكرر, نارا ووو
 الإ امو برم رز زنا كمال ريدر ا دولارا
 نايت بلا بي مم كالبرق رار
 5 كبه ماركو يوجع ردو دور فنين فاما لوي اري دإ نر كيل

 لور منعا فا ةامررمل نبل عفن اذ تاما سا ده تيما ذاب ضمير

 0 تل ايي ار و



 ولانها انام السرب 5
 الرمل ابل مارب برو[ فدل يل يذيب
 يللا ةؤا راد //ل كال عراد روج زؤر عدنا مول حام زف دعب ذم ضل زري
 لارا يد ويحدد تو رادع ع معاك وفا دب نر اا دلل اية يدر يراسل

 هلك زر نارك وأ اركي زارلا و درلا يلام لااا موب يي هال
 دم يرفرف ودان ا لا رعولار لع ابر ةنكو طلاب ايد يدرب هلل افتر
 زوال ينكسر دعامات يضف يميز معو اد راع
 بلاها هال رول دوكر زير رس د ني ةك طاف ةزثاك ملفا
 هدير رفا والاد لاو يلا. اؤفف يرحم مسرد نيود نسر ٌءأ دشن روكا »
 ديوث ا هادا دارا ما زم ملا ارودا اما نيلي زول لير ايفا مادم هناك ارضا

 انيزملا ل ركورفلايز جرير امالاصارا مه برجل اراؤاك لازما نمط ك يزل اذادلاب زكر اروع

 راج نيل طدال رمال رمال روزا شاب نيس تينا دنا ثؤنل
 0 0 ل ونامل نفكر الانكليز م مورلام لولو رس لذ لاف

 1” يدوسؤاباوككينلاد مؤ مانام نامل أ كورلا
 هلا لاويرر همر وطار الريال وسما ؤششل ا لار دم تن يزول ادا
 راج ادا ارزاملاذاديئيرملا يطع زطلابا ربا رطاددص فايرتا رانا فاير

 لي ااا لاخر ازكاراسدب نوير زل لوع بيك البر اطار وع 11 0/0 اوربا سوو ةاهمكل
 نزور مهنا جراف سارعإ فا رص مارد ذغكدس وير ةكرر
 | مث اهدا ليال هربا للرب راديو صارم ايري يزعل نحاول سا
 م/اررارشيرفب نكرارعنر فل يارس يد را رر ساير زعير + طع انا ربزكلا

 رضدافزباراعدرار ايا ناقم دو وقم ارم ياو سوزارال بيسءيري شاف ف مدري روك نازطر زكر يزرع / ودم
 لولا للا الر لرجال يكرم ار ارعذ همر ين لام زرطابشا )َ

 ””لةابنرورابخو اة تيدا و امر در غزو لسا زل نك ا را
 مار دلدانابل افك الرس ود عس نو وم رع اي درع يملا فيو طف يقض وكل
 يلا ناررلو رولات زعرر مكه وسر يلا ووست زم انز ئثد نساك لاب
 دارا ل ومؤمن غليان اعلا ودبل عيد هس رار د ليي واعر اعراس
 اهو الاسلا رعي اناني امالألا كركر لايعبر ال 2 /قرمز

 نر ا فواد رفد كونراد اويل نضرموم اك لم رز لا مت يار
 بارا وكيت روب هر امانا وغالب نير عزل

 : ان نكاد نعام ناز رر

 د هت 7 9 كل ل



ارورو ازانابسوراربا الهر [/او عفش لة رزدا[سدال دس نجي وك رك
 باؤط

 ماا ترد نا اكرم ادد نرد الاناناس دوفو رعد عفا كا
 © زر رار ارلا ا هدو 0/0 وو ركل رم ا فاذاس مر

 الرز د زم رود :زو والا نين ةزيساا يضف الطرازررر
 يل طبل سن ناار رلتضسالزرول اذؤزونزؤاز يعز
 0 اولا ع الزوم زل هلا ذوب شاءوا راو لا زركون لا نير
 اريل دونا يركن ايسر ارض دال اف غمار نول زاد اد زرار رك دعا
 ناري ل ميدان ذو ؤ لادا زل زرع ين دو مص اعصاب
 0 الينا لسانا الستور اطال عر طلاس ابار زارا يار
 ريال بدك ايزل زلا يد وبدز ايار ادف نسر ينس نطالب نرد ارغ عار ال
 فلاب رفا لسيف زباىولا مك يوازي ار رز نرع ابل شارو لطم
 هر نر بالارزلا 000 ال ناطر ام : نارررما طل نا سل راذؤل

 ل ادن عسل ال لارا لدلك يملا زم الين سو ملا
 ماقال فرانس دو دردقل لولا دب داع (ةزئار اطبع ب يؤلف
 0 تارا زمالك, نط رفلاؤن علان يري دمة رنا
 هايف بندا واعر دادس وبرر فلن لال "ضامن ياا
 يللا زائل راف نك طا يرد يوزع اذكرو باد ندم ما رطل رن
 0 يا انفال ولد مارب حل ل طافي ايفا ور
 00 0 رماها روان تكا
 لج نبال شام را وسما نخر هن درعا عع رانا المشع رولان
 0ك تدابير نو ا ديم ونال كيل ردك رؤس هكدا نر رن
 سنون 270 كب مايا زا عرمان ذعر رن ار راشد م
 الو ارق ان لاسر ررب اناني
 فيفري زويا زك از مازن لزعملا نايا 00 رار ما نيم

 رسال وع دز در زيكو هول اذ يكد اراد ا( نست رالي مقرا
 اناس اتا
 ك1 ا
 لا دزرم راش اكرم د يش الضرر ئررمقالار يلا ءر شب لزم يتم ردك ؤر زر لارا
 داب زتوفاد رهف والامن معمار ا ولام زاز عساي يديم ةاطيرزاماو

 رانا يوما ومالا ياحلو رر عيدا ريكا ديانا زكر ازا ٠
 وان الكرل ؤفوردررفارروب غ ارثو قالوا رهضس دندن بنار يمك زل
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 كرا و را / فالي 0 لالساوب 3 لا اد ذرعا ءالرا لرب 0

 1 ا ولامع زرار رنتي الا يزرنرغ
 7 11 1 را عأ اهم لاروع ل كوت سانام زول شا اذ نورنا

 0 اسس اسمو لا طاتو/ضد وص وزو اور

 لإ 711 الس اا ايامنا[ مب

 ف ا ار وار 14 90 //ي اوكي ينازل 0

 يولي رولر ار كارا لدي اوروبا ويعمل لال كان دن

 ولازال ا ابا زينا 0 0 0
 3 رولا ردم اداريا نوبل اوم درر سمار رب وما راي فر وأ ادمان انعم

 0 71 27 1 أ 7 0

 ا رن يرضي ارزملا/ رنتك زسلاو رو
 ردا لد رم زا باور لاراب زوايا والامير رولا

 0 اوال لك وشن الابعد

 10 مز ةلضا الب ل راك فر ملل اب اركي رووملا
 عرقا د للا لها رريلارادقو نكرارع لالالا دلال وشل لئد 90و“

 تيزي 0 ال /لعلابعز هداف وسال اناباك لاهي وقف لاز

 ارز نابع ؛دبالارابرلاة نيد لاذ ازا دياي مسمع 226

مل[ رىلقاذا / 14 رب هسراعالا هداللبنجالررملا اا ورز لازال راكب
 لع

 0 قرود هدير ولا '
 0 ابدل |انئ در نمط الو عاب 0 ضمه قيقا لبر رو و 7

 20 للام ما/واؤولا 1 !ءالاو 0 وكلا زارنا ه

 0 لب ا راما را بشق( لمان ا

 هقدر اذان مال هر ا كنزا

 00 // معا

 ل ةارظرفر فارم يلا روما ناار وسفن بم الش اور 0

1 

 اةضررلادو بنار ارا دو ليا مزال لراعي معد دا هن 0
 ١

 | ان وام رنا الإ ةلؤ 07 ل 7 ءارحلا 0

 0 1201000 ١ ةيرونتا 7
 1 كلررإ اهنبلاز ييباداها ذر 000000 22000

 . لدعم زكا مك ندر عن رفارف يدم عزاز نك لا ع
 0 راك ئنعلزرصا ذو دع ندير ودل السلا وكر ذل: اذ بزنا بذا / ولان 3

1 



 رزة سررت فاو ا ظل

 ماسكرا زرع لد امد ور لام يام كرك اين ثا ناو نهد ارو
 فسد ةينكو بزار فو منا نزلا يرفل سم ارانب هالكللل غنم ريب

 زا ءاما ذرعا طرب ادم لا ليرد هدئارتس هيرب الاغا آمر فلا فا
 "رة اةيناع ليو نانا زور ادرار

 نإ نر وسلس شرك ورعلالبارا نري نم كم ذر ماكنا با ذا ول
 م مطرح اء رار ياسي فوادي هوم اور ين شل هال لازما

 0 : 0 1 ٠
 َه ع هقول قلو يما ليوم ونس رن: ذهن
 كدر قر را يؤم فلات 7 رم كارتر ثول نازل مرا 20

 ” اور نار نمل ف تراس موز رايس طم زو ربا لور نربنامفا لوز رم رباط
 هرب الالاززلامج غرام نام مارا كارد القسام ق» م سئ نش ياو زور دمر عل
 م رالاطادفيإ نارا ذا ازال غازراابار ساني تيرا رز
 كاش ريقي هوم ولاول نب ب زان وال
 28 اريتفاوظر درسا ف( م ةنشنلات ضر اماناإ اهراراناات ارتي قا تبر

 رو الاماوز بارسال تس الواب لان طاووق
 دال #ينعالاص قررا« درفوعاي دريدا ةريلا ارو ارك 0 زار

 01 ي دولة زو عل م وشل عر ول اذكر العالم ردك زركون لاب
0 
 ل ليلا اراء ونا بلتا» اول نركب نص دلي دره نيرا
 26 ةءزالا رو اطزوا رام نمدا/ماإ د ذل هبفونوكتاوراللوبا
 كارا ازرار وسر البل ساو تامة رد بالك

 ١ مز لاري زو ادلع هد ادرا فلا لاجل ليا فواد( ضو عسر فاز نم

 11 نر ارامل لا
 رافد اه مر زرار لروما طراد هلال نو نول إلا
 ا طعم وتابع زارا البارد ارا روش رم ندرك نبط زول عنو ك را

 -تعررلا مادري ودرع لاني داس طز ازور طري ولا
 راكد ون اواو "سل ناناوإا

 نوع دواز اا ل
 1 060 نال ادا انسانا ناز زل:
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0 
 نارا اوبرا لال" اليكي قزم نت زراف ٍ

 لمار يعسرؤر/ اطرد نر كفار اردولاهباذو زرنا زل افيو
 الاتاولار هش يلا لإ ال رض دادي جسار رفا لانا رد الفاينل:
 : 0و رك 1 37 "ا
 نر ار ادا اب ران الوورد وا وز بلان عيش
 7 نارام عر ا / ناطر واد يضطر لااا

 لاملا نار نار وؤطلا / 6 20 الار / 00 ايا ادري زر ور 7 4 : موب

 ا نيرا ل اهب لن ازد هنأ هنا ايا رك اسر بزر )ازين طر رز لافسأ نوني

 الرا اهنا مانو هير لعامة عا
 فول دفن و زملا, ربا د ضل زكا مبادل عل وصورت زول غم ا
 هناا ههرق شو يف لهلدلاةعراا يد يح ]رانا ف اللتر الار فو ال تزرع ةابر زل اذمد أرك
 افلا, مال خب را ذنب ولا ل سافل شيك ضار مع طع زير ةردا دعا اد فيقدم غر رنا
 لنا تدلك اة دسدارع نرد از لا ابار رانا مقفي
 نال يعوك الرام بمب اعارنارغشسملاطزر ا حلاسأ وسمر
 يراود« وس الون عر ذي امد م زو فوم نعول دس ايا اورج ين
 زنا ازؤ د عؤما زعم م ظوفولاز زل اوك لإمام لا
 ”3ظ10101000111111#5خ110
 لضازرجيررمارواارو أ زارع اذ ادت طم كلر ولا لانا ارم صد ما ممتن ب١
 صو قم نال ازالذ لربط يئذ عم ياا ءوك اال يتلا وكر ضنا لا
 املا البا لاو ابل لاا نر
 رك لانا دفر راو و يثور رول ا ارزرما زايز طاب 2مرات ماما
 هدول مال ايدعاركو ادا نمار ور اعراس اذ ابك لكما
 دافني زار اد ثا دز يزل ساكورا

 7 0 6 كرك نق هاا :ْ

 لا رجا يلد املا اااززبال لا زوياازبااا لزب مرق زك 34 4 0

 1 لاول لاما مال طا ؤمر ريناد ديلي ملا عسالا منام زفر
 نار رقما رار تف وم اردت ايكيا مزلا رن
 ١ م 211111111101111
 رب ل ارا زركرل ' مانو الا سيرك سار زدضلار كر /ةرزرإل 0 ِ / 7

 يؤ مادبا طن دار نط ار انا كابالا ارم ندا لاربع
 عيان طفل ا وذل ال د وسذاعاط اد نافل ري الر اطر مدون وس دال عد هيب مم ال
 تالا زن ع ماد لنايلد/ر سوط نسر اللا سكئ ارنا فيز لا] (دوزملا



 4 لملم ال دفازد رامبل يال مار كي لكي دول /رظداهضاف جاما ركز رعب
 7 يامال ماو ليوا لانو اه ظل رو 17 زارا مل وم هارد

 2 رو ادب طولا لا اد مي زر رن اسما

 0 نيوز هزم 1 لال ثان رفرزمال رابعا ع وريررزفلا هد نري
 هل رع الزمر هد 770 نذر رام مرباط ارب
 كن ل يضل رابعا لارا نتاع دالك 1 0 ديا "04: دادعلا 7

 قاقالال هةر بالاول الابدان أرب اررلا 87 رفا قر 00 101

 شوب نما 20د ردا نب تراب ل رنا نقشسابلسل ااا رفاه,

 0 1100101 هاك اراييعلا مل 7 0 اوان برر لوفر غيرو

 2700 نوال السا# هلال رر او الرفاع

 0 هاش ا 0 رمل الامل امال لوف مد نارك فاسدا وس د تراي

 0 7 منول ذب 0 دونر للمدارس دم الم فاير رووا فاو

 0 أ لازم 4 مل لب ة ذاكر هدول اددر يول ادا اا وت غار اردم

 .كيرارفلا» لشن مدل قرر اناس و ودراية الار تيطرقمدإف ايلا شارو

 لال 52 :6 لالالا هلة ركأو هرب 2 2000 ةماعلا

 كلر ذو روما : راسي تول ف ناكر 'ءةضش ملأ دار زلة رعارت زعل اس واب

 ن ةيؤاؤب 2 0 70و 0 37 واحلا هاب اك كذا زفت الار

 يق راما لايف را لارا ملل زب مهلا

 رشا برأ لسانا ولورا ترو ومناكير مف
 نيم نزاع دا دروب لاا" 1 ل و 0 نار "الرا نرك نرمي
 5 0 ا ورنا زرقدر ذمار عنك ورمل

 000 :ولازو 1 زر زول زم ملا مقلاة ف يدنوروبلا زاونمالا تايتفلس لورا

 0 7 ءالاضالزار |هاريعرلا شرم يزن رز 0
 زامل لعنارخاف لألم 22 1 ا برز لارع لا مذ نتا

 فورزا مر 2100 0000 ايززفارعب
 م مادو 1 2
 "نيرو واقوم باز نؤمامادب طفلا زن تاور عادا
 1 007 قطب فاو هدي نيب زكر موبادز

 0 للا ريم سل نارفش 0
 ساكس الرول ناك /مديرلا هروب ادب ةرثوامل يؤمن مااا طلو مالا[ فاكقزنإ
 7 لبيع انو و طووول ا قيقا مابا ا
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 رمزيات دربه ردم او كرو سةر
 ياللا اناظر أ» 11 دارك //زرعلا لوف زرار يطوي

 70 ان ناراطاط لع( ثا ناراعاإ ل عازيؤاند مم ونس دزاير ل رفاةرتسر واح
 0100 لالش العزف نك زو ايام لاروع 2و ار الل رك ا

 05 1 نر 6 اور ايل امال 9 ابارك / 0/1 0

 ةرلاظلاب وازن يراد وطي ملا لركعؤبل د طا هدر ارغب رورو
 0 ران نارصن طالما ملال هكا زر
 ادا اقل هس الأ ا ع نيل

 بالا اري نسف ضر انذار رفا 00
 ب للررب أو اوس زوو ردن نارام
 الدال زرت لالا / عر الرمثا لاي ايزا0 /ةاررلا راض زب او ةسبرثك رو ساي

 0 ملي ااووك دارو ياذاؤم ممل اخ طلع ضال نانا ايلا
 نارربازز لمقدم ار اااه نش تكد 00
 7 اراباضوذ رمز 70 يربو ملال برأ زا ماا تقابل قانا ايزا
 1 را يزع رز 20 راو طار '/رمفلا| انا قدوم لإ لينا لاد وادع

 4 0 باين ورقص الادب ركل ريو كالارلا ول هر ذا يل نكد د عا
 : 2مل ا اا ارسال ريما لع زرةريررغس درر زا ناب 1

 ها مرا الل ا 220000 وك 707 70

 ا افلا, اهودلد امان الاوت ذل ما ولام ب لافلترامأ اة مدا
 ْ 1 لرش نري مالمو 0 0000 رس رع ادا :ةوا نالت / مو
 يا لانة / ارو ها هرب رانأ 00000 ريفي 0

 : ارب روع | لبد رولا اعلا امانا يم 0 اد 0 ار ل
 لااا زيمر يليق "لانا لا نمإ كاز دئاول اكول اسير
 الاإدر رادو ذا الا ولا روفر ماك ولو ةرمداصاوراءررأا 1 ارا درب
 . 10 0 كاع اةبعزالا رولز يزين ومازف دارا

 ْ 'انتاسف نزلا منا انازدز زف انك نار الار 7 :لخا 0
 ْ 7 7 0 2 قالمة دوز تزال ةويكسم و /ا 0

 و 17 21 "لراس ناس يدع زي زم فلرا هزيل 0 ال / ارث ياسا« للا و

 : د 17 لربات زور رظالؤارت اردو يل لام رمز رابثز كرا الو 0
 5 وافاد ريالا يل رز ارك ل 114 طل

 | اهيارازعأ] رار 0و أررفارر 12 ةتنرراما اما 07 ماتش ناني سرا



 راش: كراس 000 دارنا ادراك از كاب الاعلي 207

 0 بالدار نرسل لانو زرار لاعرأتبم الادلاء مار
 ل 8 10 رفد او لمادا دل نود فو ذب لا // ام اذرب مراد 0

 357 0 لاا ماب ورود اال لبو نوازل هبال ظ
 ااا ابابا فخرا 00 2070000 ظ

 00 مسا أولا لام واما ور 30
 5 فيرنا نإ كلر ولأ بازار اعز يوبح ا ملأ لارا طابا
 ب اطر اس وزو ومالا ماسي
 0 مدلبلا ذو رول اان تدافع الابل 00 ان ساعراكا رعت ظ

 دز م 1000 2ر4 |

 2 نول للا انا / لوك 4 غاوي 22 1 الا“ 0 ا

 ” ه4يوسؤرا زرامد» 534 20 / از ةلؤمرا 1/1 لاا يقعد داؤدددوبلا هلا نضؤخ ر تضر اس اارطوبلا /
 : هرسالا (م1ْمْس الكرار[ ارب لل دا ف ار مابال ارسم كفو“ |
 هع لااعرف مز ام نك للا لرسول 7 7 عسل
 0 مبالاة ولا, للا دكي 0 أ
 0 اند ةل/زك الر 01 21007
 2 00 هلام نورك رشا يكاد نر وينر لنركال اعل نر مزدسلركو
 انف زال لا لا زا لاذ 0 قطو داعب
 نقال الز ]ا ور جاب لاق رز ١

 ك0 ررتلا» اتم ف 01 70 0
 4 0نرا 4 اريام 81: اريب مزؤنبدكملب زل ولاا

 بدلا ةررل بو اور 14 يع رر لالا مارك الر, رفد فرارارب رشات الا لوم

 48 1 كمل :وتنمما فم زلال "رمال غز قر كرلارشرلا
 لارا 0 ل يبارد ادار و ام لاا نوفا يؤلف ةدؤ لادا«

 اروي عن [ر وتم ناد الل اذن يزن الو سيار ادلللإا زر[
 ٍ بذا 1 الاس نيد روم نلت و لارا الغ وكعب نه 200000

 موعدا رمال دونر لايدعم سلا نمازي تندم
 نيا منع ثا رنارمانررغ مادا الاموي اف قالا ف نام امركم" 1-0
 را "نالادادا/ رولا 2 00 070 زا الشال تعال
 7اس نورانر وابنها اب //إ// يدار ماندي »د سر نارك م دلع ري اراب

 001 لانوس نإ ناديا رب نوف ادار دمال ةتاهتازنإلا

 علا وز

 7 دوو سو مح صوم يح يس صو ويسعل بيو صل ديوي ل + عل يم



 فزنا نارا از ل 0 8-10 1 كارم
 كر الزلال فلورا لد را 0 4 را نا

 ورا ةلرلاو زال بريقا مناد ولة رز طرا
 31 كريو لا مدر نم زال مل ابي د ريل دحام زم هذا ملاكم ركزو اذيزما

 : ليلا ا اعوام كر : انوا نر ابابا رثرلا ما رتل اوعو

 ارو نزلو ندين يرد السمل ومما زل بفكراوم مامر يطا ارعإا

 ا انركذإل رد ةفيلد ل ازاء ب ؤار ورم

 را للا هداف يفز مرو لازم ريد زطوا عسسل لاول وبا
 ارو ايراد لبا ولابد ونسال رس ما ملا 00 لوإرت
 تايلر زيوت لارسال زياد وعنا ا مس امد 175
 مابا اد :ن/ذالر دولا لفكر ارا ل اسررشس لا رفا يط از
 ا اها روك ودل را ل ةساةلرعاكبب
 ' طإإ| سول 100 ارلا 1000 داون // اهيا دك

 يالا رافال وغانا ماو 0 ال اووف يلم

 سير طل زف ادري ودا سولار ارا زل نمدررغالا ويلان نع
 والرز 27 رونو لرموز ا 0

 ظ 11 ليزا 1 از زلط ناياررمالز لاذ 511

0 1 0 0 1 
 0 اهدراالرر# 10 ملازم 14 ةيؤرإ ان ضدنارث عمار ورث م

 د ل از ما اما راو فالردا لل ادموما لام ري لكما مشا
 ش ار 0 10 0 ا كرا

 3 اد” قرف زر مر رع ورظاذإ 4 مزرغنمانإبب ل ا 77 م

 24 مدرب م 00 رعد مكر املس زرع وعرب
 0 نو ارفض ليزا نيب رم سزر 200007

 ”اسدنلال راو زوز يرر بدفتر طز بود نارك اانا 0

 اذاكر اجعل رتل دل : ا

 از دافعا بره ا ضاع نيكو زل ورك 10100 هر بز ذب

 يزل هدا را ولا له رب اد ؤطلر ادا عر كابا اورو ورسم أذ

00 
 1 1527 4 8 انرذمما ارب م سوم 4 ارداساد يا تناك ذطط ادا

 فلا آر 7 ارنا لا راد نوار مما لعد زا بع تم مال ناز
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ثور أل ماتا
 0 يارا رفا أع ردد دلير ر ب

 ا م نر ل كافمعل راب دلالي 0 0 سس “ هن

 ارب يكن: ظ دور دام ارز ا نما 2 لا ولا روب
 ا منيب 070 0 اف اوما يابا رز بلا

 04 تلاه لرش اا 2 كرام عسالا لا انا 1010 0 6 ا

 0 ل را الطلاب 5 11001 لرد ورق نرالبا هشام

 ل 4 راشد دوو ل حا لوبا ابان اخ اليسا

 اا 000 م 0

 9 ل البرز يابلاش 1ريال زر طرا عالنار لا كرو ام إوا

 2 كار ماوي رش انكر زو رزق ريافرالا ]فضا قلما
 اف يساند ا 1/1 مالم # ولاا ارباع وذ 0

 92 ماا رعب زوز هزيم لارلا ا ةناال غنا لب فكل بلا

 دلو الا يل ونريد دايما دل زاب اثارة ناز طيورلا
 0 ا بار رمد« نزل ا 2 الة دابا هواها

 ةلسبلا 170 لوب وراكم ارسل ارا ل اني رركل ادار
 . رطبا "فلا نذل فناد لال / ا 7107 ار ير مالو 7

 : زو الباي نارا فا اواو دكر ليلا ل ل 16 ا ناب

 ارا وبر 37 الار رض رطبا اهوار ان م صامل الإ

 001 مايدتسر راض 20000 يل اهقلار ما كد زوي لعدن سهلا اسوم

 ف ا 0 200 رو 31 لانا درا ظ

 لقزلالزع 00 2 رول

 200 0 دنا فلور منا رطل يمل زر روب د رمل دل /ا رم شا لاو

 ا و و "ارز و مما "وكاةهطورلا ردك ريفر رمااةدهلضير

 لازما ابا نزلاءابغو 0 موديل ل زب ما اما
 ا 01 و رف ءارلا بنيابة ؛ررزناول
 0 سلا ارب للا قا دز لاعب 700 حسا: او اجلا( مسمن

 -_ ا الوم ذةليرونل اوما ب زنا ربا دس انوا
 7 5 "ملط يابو ياورد اللد لازما
 /طفاكباوما يدنامرذا/ مفارش بلس
 0 مانا برك غال اكتر رح ا ! نيزك زرم .: تامر اال سر رتل هع

 1101111 كس رز ذكور سنس نشر دريك ني درب دال هدا ظ



0 

0 

0 

 لالا هناا ف ناار بالرس نزول
 0//مورطراللالر 1 ريفا إنا طر فذ سالب ب لدوري وك عر ةرددع 27

 ( كرو دوريا دائري ارك ريالا وعنا
 رف لشن نا ساو اه, يس اا راما يعلم كرا واوا رع

 يف كسوة رطل زم امها الاف أ ارادة اني
 تلة فاول ادردعلا دوك اسمن ا يطل اب نسلم فر ورع
 لامار ماجا لارا نزلا وال قدما قلو اءاهكا فر خلا« قلاع احلل

 زيكا ارو اف ديسل طر ذا رونا دام فلام وراها للا نار لنيك

 النير ادارعإايرارؤ ماطر مما فارزل ا يؤم يدل ا ارتاؤ لا انتا نر ؤفالا نأ لا زون تيا الكا قوش نور اذان كفل أر لور
 هارب دلو يفرسما غلط لاب رار زرار ع هيام رز ددؤسل رؤيا اء طقلا

 قيراط مؤمااوررفلابا مزة امط لا أعز م/م فيك عطنا ناني
 با موس ؤرضايار سمة ضم رفل اود هش مر الد ندع لنيل بارو
 ! لا رحل تل الوفد لعضو افرك هك ما

3-0 
 راو ظا/يلادوادوا قد ةطع رب هال ار لفل سيفا لقد ووو ارم اذار وراءك
 يلا دورا ركددا روز | اهدا 35 هاله
 ١ طيز اددادو ارهاب بزار و ادهس ا ون وسن هر طا سار
 . لاروزا داماك ليبرد هر تن نوير
 . الا ازروولا اول ادار نارك 4 سي افخم هدا وكدا

 ماقيل ورالامأل يدا لاو فال, لوكس ف اوس راق اورو
 هرلدسنا/,ئفلاماورم اناا ل سرنا نط رب 6 رداع رزرؤلا اع وكلا رعو يرغب
 1 فولاذ واوا اند / اه يداه برين دعو عدا دن
 عماد زر از رد ايه دن 1/4 بصر
 تلم نوب با يرشأ / نزال ركز ز راق 0 0 1 8 7

 1 “ ناطر د سامو نمي ود طفلا يدد راني ارو نقاك د سول: نما نك 4 يسن روب

 7 اريام يم بستم ف ةسارلا» قف( الا دل لا دفلا االول :١
 200 و9 لا نو لسا فو وو "نال يعزل ناواصان ادم 1 /رموخ ار لزأ ْ 100 1اس 1 لال

1 
7 

 , 002 م

 هل 0 ندب ل
 هالو نركز يم ا ربما ل ارفاق نام كورت ادزف
 ١ انهار وشل تالا ني وك تن رولا كل نقلا وسن وك لذ ضار ماهو وكول



 ملا قمار 7 لا يافلان ار /للالازب ردم لوو 01

 تل لا تحل اهنا راب ذيع يعن يطل اي لا
 100 رانا الو 7 امر اه رالف 1 ثار لازاءاباؤر رن ار الإ

 7 10007 / 0 /مادنإ اللا يدلي ريل

 100 ايزل ''اارمأ ان اهم لازم و طر

 0 20004 200 انا أرنا سروال الا ./ 0
 00 رولا رولا وب انيس زطلاب رمال وروي الاس لا ميار ومار ناو

 7 2/ لايك اوكا ف لرأ 7 نين نو الرا داس زك اديعزل رش كرش را ١
 60 دريم ءليفار الأ و تيسر لاو ,اهي لس اولاد ل

 ب هبالأر للزي ننعم زوره ا ررسد رولا بزل ركنا ا ةساب ايا الرد يزول

 نبل را لبا د لافي رولا رقد ضر رمان ريشي 0 10
 الابل ركن فرو باف لطب ندا ومنين اسال اانا 2
 4 رب اء 0 مادو لا كر مايا فا ول هعظسما
 كرا م غرار ف تراهم يذل سم وم لال رات لمار بابل علا زرث

 ا انااا
 سانا رورو ملالامادب يؤ دمر رز اطيل امر ير كسا انور لبا رزوإلا
 4 اموال أ بلان رارشرل 4من مرور ةرادل نيستا ناشد هلراورارصا رغم وب ل ريا

 / اركب 7 50 * طرديا اذلرالل الراب ين فاك ريالا دارؤع نفيس 7

 0 2 اطرلا اررما رانا الهلي ري رن ادا وةك مر يي
 يالا اءرز/ لادا ديا لا 20 زلازل امرشا للا

 را و ل ار 097 نفر ردنا انمار ايار ادب زهد رو ارا

 ؟/الرباإ 200007 507 سا الإ 20 ءطلاز ركب للان رب بارو بزرلا بس رمزا

 0 فارظلا دب دد/ا 00 ممم اهدار الر قاومت قدك كرب ذاز زالاس لها
 لاا زر سرح بلرولا ملا 00 ا علا يافا
 واذا رع ننال بالكس
 0 لا مولا ديلا لارا 0
 ادع ب مف نيدو اوما رك لا“ للا 7 نرطتم ادع لاا "لزب نطلوا رك ١
 0م 7 4, زادوا لدتا ماا كيرا يا نشر

 لاس وبرر راف ااطإ !4/را لقول را يسرس لولب نزار

7 5 7 

 [4لاف] انام ررع

 0 0و ديت درس هل لا طع وزب ل يار

 41( ههلابع ايش رو هور مان رود سانيو رق نإ ظ



 ريالا وورق سأ نالوا 28 رافد رم

 1 مار رار زك داب زوق درع د ممل زيه [ةيلاقئار

 42 7_2 مابا الم 1 مالا امرأ هاا فلا ا ر
 و ماتيو عذار مساس امدروب امرت المؤن )ضيا يعلو

 دراما ا زل ديرك ارغب ما ذر نسوا طر
 7 0 ايما الكا / ناديت راك لديرفلا لك اوكا 07 ملل

 نال روك نع 5 نلرا ' مم ةلسضا ارمي لاس يكما 100/0 ل

 ار نا ضاوي ا ؤذ راو هدادعّس فردوس نرسم
 لوبي لبو مديدة وفر 7 / مارب 2 راما م / ناديك اا
 ا ياسر فواد 'زملا اكاد ربل ردوا فد لدلك ار ركلا
 1 رق قرص رز 1/4 سيزر يل ا, اراد
 4 100 ا ا ا

 مارال لا ارز داء الل“ لارا وك هيلا :ل/كرطملا م ور هيض طش
 لانا ل اع راذ من لارا 00
 ا ثار اكراو دال ادد فطيم نر مرعبه نسا اك

 2 نافذا زار فاضت غسول ذاك ا در رنا ضل رتلولار زلال

0 

 يام ارا طل نوف رمل روم امم ناش 27 ولما املا لالا(

 7/00 ارا زهسْو ص يسرع سافر نونا ض يذم قولا هداج ف كيلوا
 كن زوال زلال واسم يب كا«

 0 ا ل ماركا او اندم نام اولكر

 از فرار رف هبال م ا ظآ 0 رولدهراد ريالا للطوا معو ارو الاد

 0 0 رمل ارشاد ور ديلا دافور و
 ا أر تالا فورم ادد ا "و الاى
 لو دوما املا رن ور عياد افاد عم اء الاف رؤوس
 - تالا ند باونازذا رايب نورنا رلاداأر نر 270

 0اس ران وطال رو ء اعلي مدلل امد فكس برك 7 ادعو مالا نم

 هلم ازد غرو الا لسة رودمع زك ا اذن وك ارش ١

 لا را 0و الابطال نون م يريد

 رادو 0س ازنر لو غلاء اجا اص م نإ كايد نر
 ' داقلارر لاَوغم ي ل جار اني لادا 1 يعاب هدا غزا تطيل فال رهن 0

 | هم 0 هدلكدلا ضرير اس / رمت عارة نكمل ضل رم لوا عري
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 الكا 000 هناا الا انبدعا ما ملول (ر
 58 اهزنلاهر اال رع زال زلات ركاز نوعا عاام

 مرر لا 77 0 رك ,/ "اال ادق

 1 07 الرول يل "ليرد دال

 رس ارو لزفاف ل اهدلا ثا 'همااإر ابيب
 4 مانع وك أ رابالاةلبا 00 نرللا ار 50 و راما 0

 كورلا اولاد كر 200011 م لافرق اطر فر رد عولاشل 2

 0 فول أر لتعم طلال اوف لاكن ولكر لم
 8 يو نضال 7 فالس دو يرمز
 ا 44 1 ار 1 ان اسفل
 ار 7 طرئادر ”انس لتس تلاع رولان ض ! ثلا 000 1
 7 7 511 ا 001 ننال عمار“ 0 الان نارا لاو

 7 200 0 0100 51 0 1770 700 و 0
 7 0 0000 نهار ل اديك مبررا لا طنرمةما

 يادار 00 لإ ارفع كرا لاوس قرم ل رمرطلا

 كلا #1 2 ذا الاعراف دعا لفعل هدول امون اي

 0 10 ظرف الا .م رب الزر ل كاوا كرم

 بارا رد زاههنزررل الرز كيرا ل الامااعر لدن كري بال
 7 * لانا كن ئلامألو ركاب ياام (ة نم فرب )/ ةلبابزس ابالي واب 2 7
 16م رولان 7 زطاقوس زا ايرانرع مسد 140 70 لاسر

 00 010 7 مم لاول وزوار كيب زم لدا
 0 مب لاس كسور نار 20

 اناا يور ةضالاب كرر اعلانك ثا سلو ةانرو فد ص 0

 5 1ر4 دوما, يلا إ ]وأ الفرا ال رك زاد اهلا دل اه دمروا

 راما فلا ناو غول يارب هدد لانا مينر لاو ”اهلبل
 ٠ صلة اكو 2 ارا ,كارف عملا نقرر

 0 50 7 نورد الكشرل ليلا لا نررملا
 0 اة. ظرتا 'ءاشلاو ءا اس ارامل نطل ديدن وما
 ارك 0 !4ريملار! ارا 7 "قس زنا 1101 :

 ل ارو مريام اذ عمال ف للف را ارز
 010001 شارو اد امام أ 11011
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 هزل فورفلةلرابلا هربجو زيا يت راها ديسحلا ومب ثلا يرمي زييصرلاو بيع
 فاشل نطلاوولهلل ناب ةوبفمفو ةرلكم فو لع نؤي سلالم راسو نيهان هزهزونلا ه

 قول وز الوعد احمل ةماعلا يؤ الامد دشرة ره
 وو رز ل مزبللاولقو كلهن سابو كلذ كن« ةييز واح

 مت نرشلا هر مل اهزلؤوهتيتملاواةنكسلا جل نيشلاو هلم اولا وش ملال وإلا ٠
 هاتر يردح من وللازرف تعال يلا لذع نحب ]دم نب كلم لها مورو ذحزم زل و هر
 'يلع ىزيسغاورامو ىلع زعىد روم سيلا اديس عدو دسلحيدسان متحزب ليسو وهي

 لوو نحل ينل زهزلا وشلل ذل هكدا يارد اوف نشا ©
 سون ديشحاطيااههذو ةلطنح جونو نب جلطر ننيمؤ يس نينار مبيد عكف بون
 لا اراوك«ىرطقو نر مجال اهماو جانا دال انب ىرطق مدني ورهتنب كلام نام
 هلكرولان نكن كلامي ف رغلازب :هلضزب ماعزيبى دعو يدينحلوموهر حوش نكد و نم ىرطصن ١

 دالازوكسورالكب ىرصخلار اضاورلاحلا باي هب مضالو رراجلاد سس حمدا سيمو لاق يلمس ا 0

 يلا دللاذو يرحل ىدعسل مرسلا هاوترلاو مساوهور رمح بس لاهننخت لالا دارارسكو
 ذاك موديلا ننكر طسو دلت دداوص منعا زعديلانكؤداسلارمتزر جزم ىو
 ىاّهلادنعىور اطار دنئرمس دوسىلا ديس زمو دعسؤ نموه دعسا كروغط وقيل علا دوعسو!
 ببلاد زعرلولا زل د نيل «ملاداصلا ن كسو لها راحلل هد ىرمعحلا ةنينجلابحاصزيسوبل١
 دامد ةمبلالاع انمى رحل باز بوني ديمس مهم دحلان جبض صحججرهورمجلاللا
 قيد ىداضالا ههادعؤ ديد لالولاببارعوو او نأ هادعسز رهزاول امس ايطمومر عادم ثدحو

 :ناواقاويار وبلاد رهتو دءاصز ديكو يد نيسإ دي سون دو سادس ئئ الصم ١
 دارا طوادنم ور ىئركلو نوني ديععم«ىرصحلاديمرزماتهورماو ىرصفطججز ىلع ماحطادس ١
 ااا لومو بشي ديلا يهمل عماتي جزل اطايلاو ىدارضسمقحلا ورمل مهاويل سحلاو! اما واحلا

 توعوي لزقمل ل ل الاتي يذلا نشل تسعي ازين الؤ زوال
 مير عوفموإو نابل لونان رز لعمرو دد ةماعلا عسير ىرصماب
 شاول ورك نلام اد نفز ةدؤل اهنا تزد هارت واواورهوازسمل
 لاو دز حلا, ضال ساعريعسارسعول! ذل ىذارشانلخج طعن راو
 وانا نيطعرلرتياهيلادننسسوهو رسل اد وضد دلو ار ندهن اكل قبض ده محتمل غي
 ؟تدداخ ك نضوانكورلقو ىو ارد عقلا دتصل طع ان مدر ضال استرا ترهل دحا
 ناطاسلا ىلا كلر توتا مانكلا منوف غدا دجتنيداظنفرلجلاؤ انعم هدالوإو دهدادضترهاط
 ٌكلادلهلا ينسوا ننهؤ تيكا مدهاو اضناماس تس ريتا جبور دنع دال فدا
 [ تمطر زالالزغا تلتف عب ءىردااللاَضوعَ لس ناذ كل نيدجوعوا دهر

 تلة ديول دا دابو ىلا يور قابس نعتس واوان دن السناماسلاًمفا دراهم تر ناطلسلا



 طظذ "ىحلاد مو عملا ىلا عود | يف اعلا تطؤعشلا باماامهتلاض

 قابيو إتك ار عووتصملا اصح نأ 38 ا قاوم ىلع يكاد
 ربكرّقش ١يحرم ىبا نب محا نيوك هنن ١ اوتار ,دتلارش هنم

 داراناورم نع تهل نمو اى ددم نب نمصترلا دسع نعد ال نع
 قا هس نهلاسو نمش ن١تقاوؤت ىقلاراساءىديفحاج
 جرشيمل دمنا نم جوس نم تعرخا دم ىف بلوش دما ايا تمم

 آم لوفي ىونسسحلادماحابأ تعمم ملسلا_لاؤا نيش نب رسعو كس ام
 ن اكو خ ايس نب عيبرل ١ ىل؛ امم اننا عمصال ا اء هنمسغاتإ

 هتك رمل ادنم عمسملو ميزا نق نايادسالاد ا 01
 ريوسحالا ناو نإ نيلبسملا معمل قو نما يطيماب هتلوانواده

 ن ل ال وس نما يهوستو محاد ى عبس ل نعىورا

 نيروجصلد تدوس سمزم وجر دعالا »تذرعالو صم نشل ام هدد رصم ىعم
 كسداىلا انعم قالتخل ارو دياب ىونسحإو ىلع نجل ناكموقي نوماملا دنا زا نول

 وساد عرهتو!انملات ىرمايلطواعرفاىلا هجو خم ولو انعيسرف هنا ماو مطب
 ملإلإانتدح 1ع دنسروإسنب ممدحلر ال اميونسحإز لعوب دمت ذار كمي ظفاهكلودع
 عا قاروثارمل رهاط نمسا مكر هساريسصنعئروتل اسرع ةصسرع

 قامناو قصار موال نارك ئيسز ناهس دش ايفو ىنوسرطلا هسا دما
 دس ونسحلادماعيو ارجل نمل اوين امزعمج توك ماشا اكيسعرا
 هدي طخ عرض مدل دزع نيكد ف وشل ندجو ديد لحرو يدا هلط طفلا نيلع ضع
 ناذدحجويددقيرمو ع دورك اودانسا الن سالخماو ادم اي دحمل طعاالأ
 تم سوا ل نرهراو جوفلان عما يدوصؤمنيررصملا

 الما يزاد منو م:راودم زي ئرييوبسا مال ايبازع نيرو اسنمل زعو داوملانمثنإ
 تا ؤوهو هاد ىر اولا هديك ديك ب الوص سنام الاد علما ءالرهزتد تبع
 ناو اوكف واتنا لادم ادب !ورك دمت رحنا قسما هدو راس كر نعول يضشلا نم دسدحب
 قرع نبدا باو دينزح زب ندي أبا عمسرولاسنيلاعازمىونسملدداهامدونصز رب دج

 ادرس دوبل زي داؤضاطس دب اور درو كو سراة ب نامييسنديتدملابار
 د نونو ثديي ذ سرع ةدلاس تاداس و دايّحإل !مكناكو دس ئادحّكو نيمو ١!6نارفلا

 هيلع صوح سار طوع هتعمل نا ةشسحو نيس دارفلا سلا يول اعايا للا
 6 لقفل اقفمرلا روس ءارقنوجمامال نكد كنعئوو رسال وسر تاز مانا لسد

 ا وزيبسنس ةياوذؤو ةلوذ ,مىرنلانارراوسلاو هروس كمانمرنع اوس هيلع مننا
0 5 
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 لارا عياد ارسلان كن عكر لابو ذل نع لا نيرا ينيج مان
 نادئنابن از تلا تراكم ما ادصا رب ل اقاو ذكر ىف اما ا سارعو«

 1 7 عشلوالاىدامف كس وتو نا ولا ىف اع ممن كوخ عامنا ارماى انّ

 اراك وم تيرم ل نفد د ع حاولو سس ادهم نإ 6 دما عابخ اه ارجارب لع شو
 نأ ارولارما زئاريؤسبنر كن مارب ربا ريكركو لاو رارل وه دعو د جور عقلا روس

 رويال ادع اارسيد دس حم اص نا راكبا هرشك روما يي ناس ناك
 ليان راف حلالا برا امام عيوب ريض عض حان يدع نيني درك دكت
 2 / ادانيبلا دش عوسرلاوالا نب داو ونسب د نعم الور معلم

 هس ون نيعضلا [نن هتاعامس ن اكوا اًمحلام ولعل ما: موس الضان
 نسحلاثب لع زرع رماح وا ىام م هس ةحماىذ ىئاكبا كب ىبا
 اىلاص انيس ناكو روداسن لها نم ىوبسحلا تيرعيو ىحلتلا ى وشما نا داس نب
 انازكل و صمو ماكاو ى )رعلا ىلا هملط ف الاحرم سن دسحلا نم ازيكم
 خانوا عم مهبل هن ال نايثدتنملا نم كيب دحلا عمم هنما

 لرمالا مرح ىرسل ادم ابا ىد ملا بم اهول دبع نب دمحم
 نب بوكلرمع ابا دادتعسو ىلطنمحلا سيرد نديعرلا حاب ىدلإو
 ظناىلا دا دين ماوكحلا هنعىور روصأوس ةعارجو مجمل !ءماساىفلا
 دما ناك ىورسحلا وامور لاو ير اتلاف احلا مركذاىس هعاجو
 هدأ ةيسسحم نيم الا نم ى نالهلاو ؤسللاب مداها نب دنيا

 لنولايع نيدو سعوا ىلاطغرم عازما) شعيب ددسن زاللاو
 ةاناكذم ةىصضتلاتءاءاوسل ١ هد: ولع مقشاولو ةتاننصم دلعدن

 00 ا ةثمارو

 ل نعدلاس نيف تا دعن ادد هلطعراغ!ّننكو همس يم عميل ههاندبا
 هنسؤم نيمو, نم يرقمل) ىونسحلارماحادا ترمه اقر موس كبلوا

 اكاؤ تلد ةنس نينامد تسال قرمولاان الاقى دس نعد تاس مند
 ٌيشازاملاك تنككن١تلد 7 4 ةنسراسلا !تلخد لاق ماشلا تاخد دنس
 تعموداق م 4 ةدس 50 دماحانا تزين وكروت نب ةوست

 ةتارز ف اءارواسيس ةيبزحز قص ندم تيا تنكأم لوشن رماحايا
 تيهزاكو رص ا ىوراعش دل و ريشة رح عمو رص هتارامشوا
 ااتفردملاّحْض هتدحو ا يع مديد عد
 هناشؤلاشلا ارق نع م ارح كلاما عاشر | قدس ١ ىمق) 0 الا

 تيلام



 اساعد عر اهيصإر ا هس نب ا ثدورعمل يو نبأ ياسين دك رحيلي دك يره ان
 'لاناو ادلعمو طرفاح ابو هرم نبى م نيس |ركمابان ل اهيس اعمر اردد صولا حرس تسد ماركا
 0 وم ادسبر زك وباء رم الع انلى ودم تريغور ال ارسل اقدد نكن بص نري

 كولور الو ندا يرد لايك يركض اءسوباو نل امر ب ى ىو ل ضف سكيك
 07 ميس ريدي ب كلا بكن يري د نريد دسم سبا ضل وب اورت عنداو نسم
 لضم هاك عمار كة رواعم ار صارم وعلا تي نمل مال ةريساو همر صن
 هلو ردكم سس باد ورلكن ب نى اسك ننس ابو تعب
 ةييداع او ليسو 2 والو تس اود اروام تلعتو ىهناكىرعن ا اوك مل

 0 مرقو وارماد ريلي ىلا للا ور مقر ولا عم اى د 7 نيس ىلاوع ىلا

 اورو راع ع وال مدع امريلا بس من لاري و بلال 'ن كير نسر ضولاملد

 كوننا سمو الو نمد الآل هديب إيرا ننس ى ني نيس سماع نبك
 دوى دون اكدر صتعباو ناومالام اياد اعل نمثل ايش يلا اطل ى وا .يزفحصل نبا ماما
 الاد قددصوج» ىرلاء اعتلى د ىعزارلا عر لرب | م تر تو ن هيمن م رفح نب
 اولا هذه ارسم رفا بوما عم ن فسرت ف 3 او فيو ب ىذارلا م م

 دور ىلا بدئ و نم ن ل بصل دبى ا بسر شمل اعمر نيش سر ليش مان
 ةقرسلار شوب نمد يحسب !ل اق نمل صني سنك ص ندي اون شبس ف
 كير اوين الوصل هل بسالك ىف وبسس يزن نب اني شوا نعرصل كر

 نارك كانا و11 نشيل لا زو دصولار مدع ثسد صنوف انجز لص
 نملك ىوررصم رصو م وادع سا دع ىور - ل ادمن ل يصر قوم رو ىو أ

 راب نيدص ناز ابدل ود ظنا با لو اس در سس هر لاؤوقلانعب
 ليس ملف عاماو منشن اهي بف تاي د ادعس لد حل لب ث نم نع يرق نعم
 لوفر عب نيستا اهورف#ن ردن بسرد نب ببن ول ةالو كسك داما

 / ناك راو تبك قر ادب نيم هج اطل ص صا اوخا اهل طا نو اضوا رباع

 9 ألو نوار و ندعم ريس ندعو احلا عل ى ونس ريس اهورف بيجي علوم
 درشإو ال سوبا ونمو اصب در يلا بسمو سو تونسي لاو رب هتك مس نيا طوليا

 اكرم دفان دمج ايعلا موب نا فار ضير با بو نك وسم نيد يدع ندا 9 . / 2 1 .٠ 3 0 1 .٠
 ٠ اناورازلا بدك ريك رص ارم اع اا يرث كابسبم دك ضمد بسد لسوبا ل

 لا هرلد صال طل ريفر ىو سسك طلاب اون تلا ن نيك ءاضرا و نلف 0 /اياو هر لغملا ء يمكن يوك
 هنن باهي !نيلعتشلا ينعالاد نمر اننا نمل هسربا ناكل اك م حاس اديعرب لأ
 ثنو 2و نارا راسو د و اديس سومو مسالم/ عر صرف جاى ا اص وسان عر

 هز نرد نست ضني اوجد مدت نفس ريو ثانيا دياب ضال
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 لدم ادلو نانا نشا سرسور اوك او كيرا نيد تئادسطول اونو ىلا رمل رج سلا

 كاز تاما سار يدما ازال ؛نيابانب ناسا سىس لاذ دلك ن يتلا 0
 ياسو نب هسا اءن بن كلانس بس 6 وسكن دب نب سىس

 كيو نير *ر ن يوي طوس ناك هديل وتلا طا سىس رلاورعك :
 كر هسااطبشاؤ كدا تيدر عمد راش انالصقو رشي ووسالا ربحا

 صر ”نالازب نذير دلو رويت كركر سىس وما تنك ىو

 اءمدشوللا هدصلابن دات تاواعئ رايس اس يزني ناو ىرس احلا

 نانا سلا مز مالا غنيت يبا كسور كالوس امدرتد ©
 لن كير نير د يحرص !نامومورو لقا عدص ؛ مدان هم ند ا سرلان باشا

 0 9 اما رسم نر سا ْئ وول ا امر او م ادسم ا 37

 نيل تنام (نلاسارو ننس مإر سايت رلان نيل ىركسشلامبىف قنا

 70 امرا كرت ادأولا انعركت صو رقم ايلا ى ع درلا ولاد تي ى وس
 11 انا ذا ايوفد 01/20 هالاوايشملا دور كامل ابار وز و رس

 قامو اما: ضني ولا در عوج نسالا كئاطااطمو نسا و نكن كالا ددسلاو

 اولا تسل زف ياو ريس ف ريو دظادلا عسر !نصولا كس اذ ضال نم كشما كلا
 لفل زلة نور عيرد تاما دعس ن كن ااز وشم و دجسال نول وشن إ واق

 نبغالانهدصاوب طلاب لاو صورنا دهن !نمسلن وقس لعل 1 ها(: 0

 ظ ا روم وس ثان اهب رق نم ترق جد اسما تلا امم يمال الا عاى

 راس ل كول او هس نر تلا دخلا نعى د ذاكر 1 يكسر اوعلاول ١

 اس هدم وس كملف زدا لوا عل اة دسم تى 0 20 هرم او

 تى لان يلا بع نزطوفلا وبا وزجاو م "للود ف تسرق يخر للا بسن لكل ب

 ظ بق ازرلارعولا ولام و ث ورئالا واصف تايد امنارل و ديس دعا يكن مسمر نك

 مس تب نس ىذا نسكن ايار ”نر مارس رو نرد يدعارلانتمكادبع

 رار اب نيام فال رود نبى نرد ركل نصلك
 ْ رايدملا ضواب ةفولاوراربلادلجير هد سأب ئرش ابنك نإ كن يسب
 إل نبصاض ولاد انيسواف اه/ز علا ب مس ل مس توب! امص إيذع امل ى ود ورغ ئيصاقلا
 ١ يمن فن: مرن ئل سسك نتا نمو رزول وكن اع نحس

 ١ د اصلن يفور 6ىدذا 0 ارلادبز ملابس طول ساو ن اهعصام مي م م/ش

 | ف'نيديس عااد اقطاب لفلان صارت تت هل. طخ . ساياو ابا عد يطرلا

 | كيور انس سلا اور عر ازبب ند ميل علا سك او حل اص اوت جك ب اط او ديس

 نير ا سن ىفرترن تسرد وك ارا سكبس و درك ادب 0



 نيرا: نييرقالاررس دوور ىروزلاوس نا ب وكنا ندير ل اسم
 ندرك مدر محرر ددلار فواد دل ديئ بست عندكم 11111111111110
 دل مسا عى د رك يزل ردك دوى ناشسعر نينا دف ارلادملا
 يي ورل ورمل در يربو كبروا اهل ىبادالا معمل دا دعت سي ددسن
 نر و اريك ى ود يكن ود ار واذ ف 0 و عرئال سمانا
 قنوت ىد قاع اأو قيود لعادل د ةبملاعولاوب هروح ا وثم اجر ورمل
 كتر ذر نين يكرم لو زي نيت ند اعد عري لا رهين لا
 ني يسرب, نب نكد قبل كم كبار در لاف ىف نشكل داب
 نسا و ىور ودع نرسل 0027 2 ثدى 4 للترم الاسر سمعو
 فو رثو زيطم اكريلك اكرسا سرس "ا لو ردو دو الا نك ”نلاسورد ارلولان رش
 0 ورارلا وعملا لاس ع م اعثر اولد كر اروارزص مط صو صاعد فضول لوع
 ندع ل ورحمت بيرو ن ديول اجب عبو بيسر بلا ذر مدعوم بلا رغايفو تورم ارك
 0 / ا : ىرت الربط رسمت أك ثبن اور رويتسم د لاوب سرك دكر صنى دع نو

 تيرا نلاوربو روسو رعالاو د اسوو الان يديعت/ رب:ر عرب امير نشب طوس ايلا عمملا
 مل نمت م ماب نك رك« نبا هلو تساي وس ىدداعي ابر عامل دروب يب ردود تل نبى ما مف ير زرع اس نضل هلق
 0 انوي وزررتوا نازي مي زعل تعور ماذكر عائل تمد هيت
 ةااالاة كبور دات ى كر جيش ليز ن دس ندعم سؤ ف ننس
 نري ن رسلان كنيس ند زو ديك تين ل ةدعنىىف برك تلهقو يوما
 0 ارا, رمل الئ ركل هد ني يعن ردعتر ير كذا نيمار نيد دو لهب
 3 بامر 7 كا ) ندا نررتت ل نر لا 1س دبوتو هؤ ال 2

 كالا ىلا دركي ا ورح ابرق وزب ماو طوقا ابا طار مدعم نشط هناك
 طم دم را لور زاخر انزين ار اغار اياير درس دكر, تيغاش لالا" نال ودع و ىو مارق لعم نب ادور كن يؤ اس الئ نوى وو تارت ىلا فريال
 0 يا نوازل دعا زعل املا لزب نوما فيم انما ىف الا
 سمر شف نرثي ودين بشرا انو ىدئو انكر با ىلئكن يدان باطخإلا
 لبر داداه اطار دول مافن غور بان انتل كل
 ناونع دروب فو نيا نصوم سير رطل رار يك ريدر اء امنت إ سلا
 1 نضل وار بدلوا ىرارلا مام ىف نب لاق دلير اروع اوصل دع اصب اء هع ابل/ نائل
 "د ىابلاءر غن صنوف ير رم اولا لوو دصإ سكى لس عملا

 هووح سك < يح بيعي

 ةحح



 2 ل ير
 نا هزل رتب دانت اناني ر شان ديال غمس من نم اكد بسالك هر اركب وراق 0

 000 هلام" اهرقو رايي دادبخو هالرد جدع نضرب ذو 1 0

 رار دم رمل نب اسم ل نر انه نب سلا .٠ 0
3 007 

 ئرلادا» نسر مدن سل امن تا ندد
 اك : 2و طوع مر وسو ره و وسل ل عسل معطل او قدر رص ماسو سيار ١ نس
 00 نسبة نورنا تبي يسرا موو رع تارا[ دز 1 اس 00 1 1

 0 8 مر
1 

0 ٍ 1 
 ماك مح اورو داك 1 0000
 42 4 7 2 م < لا ع

0 
 ول اءدايلاععدرل ناكل 100 كلو عالما
 ا برس عا

 تعلمك
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 2 .٠ 9 1 .٠ 22700 دل حس يمال رادع رم 00 ىدرتفو كا سترى تاك يمان لاكثر ن انني ز فس 001

 أ
- 

 ا 2

 نسم وس | / ١ 6 4 ق ال مدل نين املك علان ارإو ما 7
 الثوب ُن هاالاى زررلا 00 نايا ندد دارك در 5 يق دلو اراك سين دهم بظ نب نمل اري عدي 3 مدر

 1اس ذيذرل ةردغ مساس نعال ان /انلاك بان وبس نب راكردسا اك درك ادعو 0 يكس ان لام /تنعدل غري دساومج ن اعنا نال نلوم اين لامن ان ا كض ارو. ل ”رذو ارا سأعب يريد ى ود ىف اعلا ا
 7 و ع و 2

9 . 
 0 عسا جار دي يدرك سيل لاراب ا ابرد للا

 مدا ددد اة رارا راق در اراء سور ازئاودملا ىل ًَ رار تاو 7 اة ةكرلءعارا ور ادعو بسن را عننا درا طوبار 0 01 تدك مبكر هع علا مرم نب 0 ناك لق نع ادبخ و رج 0 7 ١ 1 مطولا 60
 1 3 سى رو ركع عارى 'نب ا دع 5



 01 رو لم عيكر 0 اود تن نسور رعى ور ىرودلا دلك يكد

 ى ورمل راما نع ىصرب شرا رومى صلوا هروب سكن دكر ادد
 0. 2رال) نل فالوب صر ى ا نلوم جد اضلا عمى و تدوم اغار ايلا نوكسورارلا
 كرو وزهر اناس ومو رول اس نما ف يرحل 0 مطل أو سرها

 انحش نسم تيكن ردع ن وسما عسي اصاو دص رين اكد ديب ركن ير كرو
 3 اطابإو ريم نر تعول نير لو ىودعلاو و او رسب اكو لأ لارو دقن يرعا

 رار رن سس با درلسإ نيك رب مرا غال او ىدازل اسكر دك نب
 10 صاري اهو دصينر اكو ذغ نكامب شلاعو و ادئل مدل نم ركوب بسإللا

 "ا اخو ايمى اهنم عوط هاو ذم اننا اكو مسد ع لس ىف تدلل فم دل منع
 © يفكسمورلاعار هاه ذجئر ار لو رمل ارا عل قلرملا# مش نس يد كارما 2 نادعب
 ابو ريم امل ندع يطع دهس يبل ا عضرمو دينى ايلا هديب لذ
 لع وفلاررتو /رئرررل أ اها نل اهالالا هج و معلا صنف مز ارو مدن مابا

 نايك ربل هو ل هناا ايو رحل هر ف نب مي كن ب تضوك لو نس ىإ ىف نإ
 5000 ىو معو ارك دلو رد ىف ' رهل مى نب اشلاد كرم نمد 'ن بسماء نع 2 0/000

 هلت دم الار نورس ل رن مي املا يرتب تاكا ئد اول ضروس لذ 00000
 يل قي امو امس لابس ىف واس يكد كبر طارح نمش بى لا دن ىب يل لان
 نكن وارصار بد ن عوريثلا بسر هع ير كرو دس يرما نى طع شب ى ا ريشلا م
 0 ليلا رجالا ضو مما راه رن سل ظل 00-22 رك امش شلاب

 ري نيرا اهنماو ثدصل, راو ثلاسلان بز طلو مد رو ايلا« صاف:

 الملالا ثوم اطر ير اسلي ير ناب و دصن ان لاو تداشللا
 "نووي سا دمع س ان مدرلو نمو صالا و مذ : ادصد مور الا رب د انررلوب

 ضن رمل دبب نبكي اسس نيد, نر نونو كب هلا ىف نع
 يالا ن ارو نمو روس 70 نير فر كو كو رو ايدك سكود الواو

 اعنا ماب اوريو تبسم سو عسسل ىو يؤ زد اأو ينط
 نوى اضدسان إب ناب سار سراب
 نار نرى يدطل نب موك ريو زف ورك سد اشم ورد هيف عسر برا نجلا راك

 0 لامع مورس | راو املا سر رك وار اود اننا بابلو تلا لص سم نب

 سب رار بكد فاعلا يما مرعب درو ىطلا ركبنا الا [ماا
 راك اروولجو د امدنئود ىرشسا اميز 'نئىدر ىلا لد و2 "نإ مخ 0 ٍ

 نيل شب ل 20 رك ل 2 ارو د ه ادعم رطل و مود ارى ا سا لب هد دس : ا



 2 يا | نا ردسا شا ان ابسصاس ى روبن شب دول نإ لاعبو ثوكلاولا ور

 مرمر و ارهسو و لوا تير ررعسو ارك بلد ارما نعاو_ل علو ةرصبلاب دين
0 

 رام وركوصورد ادع شرف /ن بسك رع ى درر ا عام رم او رو 57 2

 رك 'ن نعل ويعفو ورحل ابي ى سرح اىرصللاديبك يرده بسعأولا جب اطلاع
 شرب لعل اىرولا بسب سر دعا زر عاخان نذخك»
 طر رطل صن 2 2-2 رصلان ذوو اكس هل ودعلا اص اكو ءادعل ب | عصور وب

 ثعبير نب سايلاو دواد ىف'نيسادعرإلباد وري نحس د دبا دكني ادب
 مسمي رباب# فرعنا راد نذر نيدحا نعد سكان ىدد كلا
 0 وباذنوك ارم اهلا لع سك ناكر ادام سكر برنار سارا دع
 تنال ثور الرا وللا او قطر ادا باو تويزرر حسا وزطلأ نب

 ان اكل ا عر رانا ينو ززم تم شورت صو زرس ادضتعإ رم تع

 مايا هرو اج دلرل نم تدق إسم ريفر ثول اه ل١ كلذ ف اد
 وس 1 كو نمو ان رفص نيد تدري ضر كل بكشسدم نط لشي ناكر
 لوول راسو مساك ف ءاورو رمت اهو عطل در اصلا ى ا هول رك د ص

 الدر رو نم هت راسو د اًمعو امغ يضو سر امرا قرد عملا ذو

 1 تا عا اتملزو رس للدى درك فاني اهيزنول ا يرسم اهيلهل ع صو اهب
 إ و رولا مو ايلوا اهيننم يرن قرع رول ثلج الاوما#* لذ تسراراال ٌنليع ارك رب

 ا 20 ل نفايلو الص رف ابتور ص دلعي اربع انقل
 فو روز ومر طراييو ثعلا ند رموكامل رمل ز صبت 00 اهم اذ
 طن راسا مو تماما يح اه دوو اعررلد ارم دن لبا 2

 ا با اطوباو 0 رتل - م/م /لم مرا عم / 2س قولو

 0 نكاد شل ابا عمو ادهن دل كررت /رررلا دلع
 ظ يرو 1107 تساناوا ن هيدا 00 ملا نحس 0

 رفات دسك خم تيد و ط عوصل رك مادو تسكب كم نري طم ملا الان وسو لمم ا ل١

 هلا زور زيا نمو ردن مسند ذيل بسنو دعلا
 نام ماع ىل ال تناولك تاق داو ' لاو ىلا هن ©
 "بانل تارلف ىو ساب ني سيعيد رمد اب نم يد لا هيي نسكن
 ظ أنا وو فو تقول زف اري مدعي هرارل" وداعا ىلا يل صل يس عولاددت نب
 0 ملل رماعر / نير اديداولا واع عار مدس _ب لود ضلال قاد ل 7

 0 دادجل مر كو رلان هس د ادخل صلرملا نب فعول ىصلإل ارلارس ار نب

 نبز ءامايطو نا اطقلإ سماع نر نجسيو قرون الاد ان ن ركن



 ف[ مد دهر درى رشم لوم داير يمني سارتر تعسي نرخ نسما
 اياد ىد اهلا اسمك رب نكاد عرس رتل ا دب دعها هكر لا ديغول نع تس دع
 ركب بدع سنار يعولاو لات رجس ادلع تسرع ن اوعى 'نكى دسك يلام ا عون نب
 0 ايو ركل فلا ريسن ا نر يئزعترل ان ىد سنار يعمر دخ رك ورى كتم د لبس كلا
 نيزك زم عنموموود هرورتى نزلا اد انمى فال اال علال الأ
 قم موز ضم ا٠ءسسمئلان وب رووا ا نعال ار لن ان
 0م اوم اكئم « لصعبا_ررل يق نهتر دا ىسر هيا ناو درو ىردل الاه 7 اهرغا
 كن ارعتلاو ير وسو كساو لاى ن وهل ابين لا ىتعت تل اير ول ايس ونلان م
 دمر اشم ىزارل (ىر ورجال نيرعا او جرار مو يك اجو ىر وحلا بس ا
 ىلا نس ىور نر راما هسا 71 رن ركود قك حسو هرغ رار لارا ني ى دش

 يرارارلاةنيدعاكر دال كالا نون ب, ان او امن منع ىف سايس عملا
 ا ىنرطلا وع دمر وبا ادلى دس د يحيل ا درب! را بن سلا ىردرلا
 ٍس يلد سدي تسول ان (ىضلا مان اخ وبا نا نحل اص ويرسم لس

 ناب عطول اكل ص سنن يدا دبع نر ص نب نك قيال ا دس نيتك ىف دحام
 2 قدادومن كئمدحل اقتناص ايرلندي لاساامق ءاصوتسا 7 000 ط ىف ل » ا 8 6 لو اىل نيرشادبع ثمل اهف كيف سافل نم اببعر ب ننكر هي ان نو علان د ادن
 ثور نم يدع عر 2 2 وعم الاد ايلي را ل اعف ملمع عوج ثرلاو تلم

 ارب نقلا[ مرد هورعتو ف وكلا بم ابن ما رورع اهلل اقل صر ول سرس رت نم
 © تيرس طوس ( مصاف د اهب اطعم ل وعسر ايلا ن رسو ءارلا وشو زعل ابار ع را

 يوب اسم بست ىرملا هل يفلان برص لاو اهيروهشملا و فيحصل ذل"
 رطل نمت يفكك ىو وع يعجن ع ول املس مه اد ىرعصسل ع الاول  هركو ذب ي#
 لع ابى اودمو تم نب ن يلا هوا لسا نرغو هررعدرلاشيددعئسك نإ
 لابس رود اب نيدو جوك وهشم ب نحر هيوجار ننكر هيدر ىلا نيا
 9 4 ربل ماى و مو اصا ء الا نإ ولعرر ارلاكو يعمم اب لاو رع مرو يملا

 او داؤلا نر نر نب عرب للإنبسيخن بور او نين: لي
 رو ساد تب ناد ىلا "برميل رس ىورو ركب همملا لكل 2 /

 76/ يني لبسي نما ف ندع ني دعس لكم /رب نر حرم يضر الل اد ىرجملا
 9 يلو ميرو بس الان م عومو درا يلا وذو كر يرح اور نسو هللا عع ىذلا كا“
 نب ب سوقي ور نوب اند يعلو ىوصلئ رجلا تلاد دك نبيل وبا
 لاارسرتيحم نب ن معراعررل ا بصتاصى ومعلاسادلك نمد اصب نب طولا اف ىهسفلا
 روب اورو و وكل سستم ىرم اى دسالا ركن رتب ىو هربا

 "فلا
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 اني جن وكاران يفر ادهع رك ل يسوادعل ابان كفره ليك سو لابس
 الرو رف ن يعني ن ويحتل ارسم كمان دس ىدصلاس نوت نيزك د شديعسل ل او بيك

 1 تالا فييرا ابسلفؤو الو ارسم ل جر لد 1ك لى وت اع ن من طن ورا

 | ةركيل ص/باطلاوب' وارد تسازلان بكا امن ن او بسمو نبال د ا
 ظ نئرقلا, ينير ددعلان لش مع و والو سبل اوزيمر وسم و «لشءت امد نا 17

 - افانبالعى ور باش ويدل لبا نمو وسوم و لل هجن مب اعوان يف لابس
 انو مامن يدمان اهني نهب لافىدزالاى دير راب اكيرز
 رو نان لح تش مالا كنس اكو ق اهسسردرلل اف عضوم ف و ثالا ى ةرصبلال ري اك
 ”ةيسانيرسانا# ناكورايدن /ورح بط ىو درب را عرص ميرنا نك دس كلل د نس

 انايررمابس يف ع الوحل يني اعلق نشر 000100 نارام س اين بانل

 نكمل اياك ذ اناء دعاو بو تالا اووبب نطو 9 مس شم تاهت
 كولا شوا ارركو نوصل ديلى انزل ةددذ ولا وجد ىئاللاو يارا لاو 2 /

 هلق هرماز مكن دعا اززطإن رسمت ديشو ىلا لوكان بل ككاور اهسالا بسن

 5 راسو اطرد ا هاصرع لوسيل ورحسو املا عم ص عاش دى سرا نكئورى تي اسد
 رجا هرمنا مالا الدال رارلاو ريل اوما رالي سس ا 6

 قف ىلحابم أ, بسطجئرن درا اد نا لهل" لس نزلا اضاميرلا ركام

 مي هب نط اراو احل كيسا رطل بسوي ندت" نين اياسوتلاوا 0
 0 انر نكيننو اك يرعى رمل الوب ب ِ_ الا زهير رمل و و نككلو ا ب جوار

 ا لقى بلا كاملا دج يسم نحن! اتسإ تعم ئ رص م الب لاذ
 000010 قاعها نمر انع نيك نيركدعسر اوي

 / ولا طا اهىارزلا وازع ىف ا عر ل تم انو 7 ةاروب نفسو عم هو ثنضو ثدي لاورصسو

 قا ةاباكرخعاعراديسو اود زوريف بساع الار ول او ناهي رل 4 ف الا
 م كيف فو اهرإ يدار سكن يدعو اور الراو نيبعس سوو ثنو
 اا ناي رف سن عن اون 0 اوبر قو يمر رى انكشرعو يملا ل

 راند ىو وعسل بوهعلىإ "و قتل دف ندر 000

 نذل اع زمح ارو (نخواودا لاب ينك نس عبو رم كن يدع ةزييض ل 1و

 نراكدنك م دعني كود بلو ديا عنب ى تم امن عاارج عام
 ُس 1 ةدايحوررنل نبمسصراودينسن يو نعي نب
 نمل مث نسجر كك تسلل اس نب بسلا تعسر بس علو الع ىو د
 0 ركل "طوى تعدوا ضال ير ىلا رولا "نب كسرت ن يربك

 8 /ارزغو ىف !رفسالا دن رسول نب ثمل رراسع نمد نر يشل هلض و



 جياد انو راسل نع ةرصبلا »ع نتابع نيو انزيم "راجل نان نب نادبخد
 2 12000 وعسر ا غو راد ايلا ابوس نفر نك

 بام لن ميتال ووو نس ةسقو ارد باو سرع

 ا كر رم 2 طاف فاعلا بسلا 20000 رص سبر جنن اسر زعل

 ب 207 هرم اديك ىف ' سرت مر 00 اف سقم

 لعل ابداع ارو رار ا را ْ 4-7 ر 00 اريل لاو اى لش / كلا غو ل

 لنبات 10 اريل م نارا

 2 تناول تررايد يل ثسارولاع نوت نرش لاربع ننس دل

 ا ادن اتيدلاريبن ب هرم و الإ سنسر أى ا نرعئددد ادع
 ولة بهغاتم نب نادل | امرك ادن نم تسنح كود سأل

 روم نزلا نيدحان وشمل و ميلا مر« صجن ان اع كر دصوؤ لان البسي
 5000 امو ذ مم عا الرس مالا و شو انو كح و مم موسم ارسل قدور

 سكىود ل در [ ندري دلل |نب نق سس دع و ارعلر سس نوفا انو ا 4

 ننس عمو اوف ثلارإوباو كلايلا ني رمل و ىف عشا ندر 7
 رسما بسمو 00 لإ ثورلاو او لا امو نيو طن نر يسرق رف

 21010110 ا / نب طررب اكوددف اربلاض وسن ديا

 2-3 سل بنان رطب فد علو“ ع ثم يسم ف تلاقي
 نار يشن كلا نب الر ابار يف 2 7 بستان نكن "فرو بشت

 مسن يسن ى مب 1 ندم نب عز نب لع سقف , لارين بس بس

 راحل عم كيس حلا فنجان سوي ذ نإ: دفا و انت شامان 3

 47 نر !ررزلا م لولا ثا ىو تعال ديرما تن لا درارل !ناوكسمو

 كيلا يور ب ارب نب مدع ىءن مول ىف صئيشلل 8-5 يم ثيركذ فان نم

 اطفرر تن 0 [يهو رفا 9 هلا س سين ب افك نة ل نعلن

 هوم نفاع ىف ورارلا عد يارا ذل تسلا نورها ايلا تسلا لينا
 لك نكانصم تعاتب ن امن اعرب ال قد ذلك ادع مدين ذرتىلا ل
 انام تقم ارما رم ىف 5 ركذ نص بن مامإ 57 0 2 ومو سب ملا

 ناعير اصول لاف ىثرفاب بسوت نب نراعي ا 70 نسل 0

 0 ار يسسوإ نك ىور ناب نس قطو نركب ملا بس وتين نشل دع
 سو يلع نسل ارت نو عل مب مناد نما راسك ب لوف اس ادعاء كود ل رمل لا

 5 اشكو كلدلاب نب سب نمور مك سر قر امن ل ف و اصلا هلل رم

 نعل, لش لاشاو منت وش كلاود تدلل

0 

0 

 ملدا

64 



 ا 1 هاف د نب رررعسو هربا ! نيس كا 1 لا واد
 ءل الار رب وااو نس رغ(ى سى رائلا 7 ورب ىلا عير نرسم

 م م/م كلب نا ناهي بسلا يخوت فو ا نرسو ارو
 ان صقل سلا د ل ري نشب صح منت بد حن حسم نب نسم
 110 ا ' روس ماس ىو
 ملا ارا طوعا ور + يح اركوباو لاس ثائر ا نر نادي واخ ور كو

5 
 ل رمال لان نال و2 رسام ا

 1 كارلا تناك يطري تس دقو ولا انقل مدس ولا بلا اهو

 كلر خرب اروف نس منول سو عل ملا مر ىلا بساوص/ يدع اصل نيش
 دابا ويعصالا راب” ن يارب (لاعكو ىسوطلا حان ب تس مويا و ىف ملتح
 ابكر كرا نب لاو ا رك ب سس وسلا و ارئسو ابو اح 'ىرع رض ارلع

 ناكر اعنبم اد يارعو نب كطس نيد جحا وكاد ل تن
 4 تلا ينقى ور ميغ راكان ربكم هلا رم ' نيد دوم حلا اع
 57 ا دل اكن رافعا يسشركوا مف ىدد شبت امد ميك

 اقارب ومالا لاف قرانا ترافل ةماف ات ا ال سلو

 1 ل ل كر د ععو مسا[ سرع اوصلارل تموت

 هادا ىركاوتلا لع كس ق عدا و روز يلق ننس را ذو 0

 لجل كن دعس يس بعل رادو ىلا ىدع نر نفل شياو
 لاق اقلا ربو سو مهمل اة رثال ى داش رتل نوف لا سبها

 فان مر نشا دع نارا هسا "نكن سادض ند كركوا ووراو كس رفد و

 514 نرسار سومو اراب( عبود صلال بسر سين اد 000 7“

 رش يمس 520 قب دع اسان دن دك نو ىدض نا نرد املا
 / بلاوي ىدرو ريغو شو نر ولاد يعوو وار اكرم ارى وسل شار اواسرلا

 ليرات يسب لان ىرجركا 1 /ن عد ىرو الار لابو
 أى كمل هكريرازعلاو ا نإ ابا كي الا ناهس ده نس

 كلاب كن بنحو و ادعس ماس رس بس أ 117 كمال

 نور اردلار يئن يرعلا هس كر ارلا روم نا ناو رد يمر نيس ارو ايلا

 0 23و اطعم 9 رتل اي ثم يعور وظل
 لاا رو راك 20 ىلادع ن نيس ىو لسن
 0 ند ناكر ديا دب سن بس ات دور زل كنعد ىك
 ناكر ادرك صا اررب اشعر أر لاور | ليلا ان كرب بر نسور



 علا, ضايق راك ز اكو اماكن 4و الا لسانا ىعرصمل عاملا واع تس فك تلا

 ماو نى برة لكسقد عطشايلا بسلطان اكد عرازائ اد ىر نيلي تنال
 1 ورلد دلو عدفو تي ثمل ن 7 ىف لاء سالا ان تن و

 0 ناعما فلول" نب ما يي نم كو 35 الر نيبال قر ابغا

 تب فن اه ف املس رار 500 'نرئ سو اهم عرس نع

 دعي نب هر ل قدم ار دبا ذنع ىو د يوغا شى لادن ادور نكن اع دل
 0 نيل تر مديل دن مل دس 00 رتل ار ارئاو راه اهل تن ىف اسس ا وس

 ا لاء امبلا بسم اس رو نس بس وع رو ١ اسست لا ل مز اهون نم

 كرس شان بد ميلا لا ادت تاز ينرل اوبرا

 نيس وما صم نب نيل مشير /رليثمبو ىئا زوالا ن كى دن سو لبا نسف نسا
 نبا ىو ناعم نبا بس يبلع ى ودرب ؛ اع عر نر ديعو زعل يكن ييسر

 20 اقم شيت اما ع 0 كان لاقى لا ماصوباوم ثاربا

 نبا مل# ويلاه اف فلل سول ريشا ل اصبت هلال

 نإ ببسي عى ور مصل سرا عسل ع7 برنت

 ل انباتنءاعولار اوو نكرلامسع نك ل يخبا ضد ص اق ىلا ب

 0 يلا رو اراورنمملا اجلال حسسرملا ماا /لامن بد اعطى 0

 اياك زاك بلوم لاةدرسم قرش سرق ع عرايا ملا
 توتر ىلإ "اهيل بما وف و رعيرصم ليس وك 110

 اضمن لع نعى درى كرم نيرمادمنر نكاد ادق #9 اكسر وئاصعلا
 سومان مراسل علا تمس اكو ممل مس نإ اب يسوم 1 ولو تسب نإ أو معسْن و سرو

 يلون ناجعدام هايس ان تب تالت
 رئاروفل دا مس ماني دصادبع لالا وبا ني اوورعو رون نبي دل أع سكي كى ئءاصل
 ل ول نب ل وس مس »لس 2 وأو اسم قاف سرك عب 9 2

 2000 ءىكر (ركو دعي در فا و فران بو هدد لا

 اة شب سمو ضو نيام مل ادله ناو باش س ف لد نق اقرا

 ل انين سف لو نر طم روس اص داع سيسنت نب ست
 امال نال كى دك ث س كراك نيس لإ 6 دعاه نيل اور اضن لابس اا
 نلف #دلل ةووسا ان نودع اهب بست نيرو اد امن سير
 97 يري نسما لد ىلا نر جل نييشلا زياد رارا ملال يك 7
 دف ننفرد زالا قدد ددبلاىف تزعل اسد هرعبال م زكا تن مسخ
 - ىلا ادلع نب ثا طم سل و دعا او بس ربا هر اراب



 زيي دلدو وبك كا بى وعملا ع دب ' ندي ناك يس ىهرل ى سومان ساما
 نك نسما ناو اسر ني فس و درع عنف ذاع ذو هس عاملا لست

 يل واللا بسب عسب لد كل اف يذلا عد اسوا ىصاعرال ا( سخاب
 اكراكار وعما اورد ع سئس ىلإ يسمو انعم عج نإ روت سلو علا
 و اصرلعاو سس يل الا 0 ايسر 2 عسساهبر يو ىنصاصعلا علا با وستبلو

 دم بسب بشك رايك وما لابس ن يسكن كني ورشي اوشن
 نوع نبك ثوم اب[ / م ءانرطب انتا لع كسي 6 الا

 اهراس بج او ىد سلا ريك تألم ديف جو و تسمو عرس ادب

 لاكي ن نوما نو و عسل عج 00004 ال اريدك و ما اوان ن

 و قرشا رسم رد شما سرك اد أد احلا ع ما و

 كسباؤ بت تما ذك 6 وْ "ل ةيهناملاب 0

 اك رس عيال“ ل ميراج تالق د ذعار نس /س علاوي 10

 14 ق الار دلل ىرايلا صن فاو ال سا رييسكإلا 286 0و م »اجو زال

 وانما رايلاحدزع درو اين نأ م اثداع 7 كن امانا م

 2 لعب ىف هع اهىردكو / رائجانطو ى ا ءرمااضماو در اكو دروس اد
 ماعلا 1 عدس ئرلامد ىف تدل | سا ملا رسب ىد اع ويلعن دير ّئ

 قائد ائعلا بسوي رب ين بد كرير وي لا هر اهب رم تب بتسم تاو ى اع رم

 ظ 1 / يدل اكن ع رص لس نعغائددا راك (لا' ثق ثعالا هع ى ا

 مي عمان مك سيل افاد طف اح ار انعلارتنا لعوب ا كو مس لس

 بولا بأ لاف ب سو ى ا لاب وصوم ار ايلا لا هرارلا عفو راي
 و 0 لا بوو ا" رم ىذلا ا" 2701 هس رج

 "يل ابلاو ع نسل م و ٌةريصعلا وسو تيس رين اطساك نب صو اش ودا نب
 نول عرفا فو تعال | لا ملا د !(ن وسو ءاح ا ئ كن ةير

 لاش لاني بس اربع بابل نس نلبس اوتو ن نو ىف
 هك سبك هدب ديو 0 ع بسن ناد ود 9 00 2001001

 ١ نار ىرفلا »ب كن ءدطل ب ب ىدع كاك بس شما ىور ىلا رب

 داك نب تس وشب ا شس ب اهب نس نسل (بسغأن ب اكدع نع غوت ديب نب ثحدع
 لملابس نمو يصر وك لن 3 هللا بارو م السالب ترو نيل د١

 ١ م 20 انين ىرعلا مع يسكن رتل ادام رمو وسل د دع نعي

 لسا لا زمايف هرزرارلو ملا اهلا تسمح غي رعد سبا نع ه
 كاب إزر نول دمع نبل كلانا رول و نوف يرن نمو سل ىف اتا

0 

0 



 نيو داع فان ريع رع ناسا نين لفت اعمال م/م
 كيل يمر ان مر ملون نانو سس مامر وسل طرب مصر لاو تمول نس

 كلاس 7 كلب رن اهو د صلو 0 ملول 1
 دولاب علا سلو 'حر اصاب ى ذاع رت اود ا ذب فوصلادعو ل جاسر
 ل ءءء | بروف يوسف مو 201000
 7 لاا را نس علو عرسك هس نكىداف ار سعسو داب

 ابيل و نمو اروع نم سكول ودم حيت روس نبا
 6 0 نا سوو الاد ب د رار ل صبا عروس اهم ولا
 زم تسكن عا اوزيل الاب احسن ماتريد رف سل هتان
 لا ول لان مرتد ىف سردار وع اترك تسال ناسا 2
 طز ل اكو بح لو وعدل اكو وارعل نا رم د رسال رسم سا

 يضر ديلا 10 ساو تل هر تيكر
 1 07-2 هايف كس 4 اناا عيت رارلاى سن اطيل ات فلم ىلا
 ل ار كو ثمر عارشإو امش اراد ار و ورحب ثمض الو ن شبل
 رات نصر دال اعاجابسا» الامال ارث سول لف 7 يكرا .ررصل فل ئر اور راف مار

 520 ندين يلو لطم ماع مورم ددسن نو مريظو يسد وسور
 بير يقر قو زر يورو يرسم نو مس يلا "يدرى سمو ديلا وصب مارب
 و طف احب و ورب عرب ى نومك ى ود ممسسطو ىئرراتلا اربع عن سد ينبع او
 كلر( اوراطعلا بن رربد شاحب لشاب, نم نيكو وزاد ىف 'ن رس اد وبار دع اصر
 اس بتي واس مد 70 ري ايوا4 0 رشس رم دالو تاكو و دويل

 0 تاو لى رول فلاير بسك رن وكل 1
 كاكا عا اهلا مكى ور ارو ناب اعاد سل نكن اب "و0

 ور ط طم اير الزول اول قد ورنا 2 ىلاطرك واهي رغر ف 1
 0 ولا لاني ري انو رو ء امنع واريلو ىرلار وباب شط

 2 97 اورعاعإلا عمرو برين مسببا وك ىن اى نكن
 ناز أوبل توا أرها ريكو 0 للا ىمرش ارد ىاؤ لن ئناكىإ
 6 القلم اي ارسم نا برم لا امس رس ب احق اع و اع
 كلام لى رباابس نب يك كرو را ىلا ارك 00
 ير رسل لبر شعل لاثو رو اع نير نيد نسر اونا رك ىلا
 راسي ىكنرإ نابع 1 ارا بسر نرصا لن يمارسان
 ”ودب كثر و طرالا سلول نامي كا يد االا كو ممر ةريلا نب صاف ضن حاصرالا



 0 54 1/1 اسم ادبك ردا كرما 9/1 ل ننس كرمكرلا مول لاك

 شرم ريو كسا الا ف مدع رسل (ثانناع ف ماعلا بادن يدير ى كن ع

 7 ابل داموبا بربس ل ددلرلانم كلك ئاكد لخص الكا تاب ارت ايد
 ْ زود ىلا ا عت نى د ناسا لدم 10 مندا او
 17 روم سبل ادع امد اوباما ا /نوكلا 1 10 فاولا

 انس لل اببزافد ب نو و درست هدو ]9 ثفوص ع

 7 ل امدح نيتي نك 1 اماىرد ودمار رايب نعنتس ني ثبلا

 : دابر ردو رمل لن انفوول كل 85 ابن اعرب لق رد نعود
 ا ماتا و هرابجا ريل لا نارتو يكنس اهل الا رع 01

 ١ ةءاعاشلا ماش دامالان تساهم نفاد رت اد رك حا لنكاوى ص

 الن ئلابخ أنا ادمإ ند طلال ناو يكرر مو لدن وا هي باول دعا "يراك
 مر تركي د رك كدا 711 يعلن درا بسن رعى دعا نف 717 (قاريحلا

 ب لل: (ارصمب قعد نميلا فص لادعن اود ادلب ديس ل
 انكر نال و واللاب ندير دك دباا عراد عطل نارتو لق
 ما لوو ني رشاد ردع سسك ارا هرلذ اسر تلو رولا يؤ دمار

 20 بؤ تءاذنإ ى كى ومو وع رعب / نى ورز ربلاس نك وراس
 2022 اد فا تسعسو 7 قائلا نس ار دحوم يا

 4 اكن امهارو ورعم ار ل اصلا انمي اليس سورو دع 0

 ةمنرمصر الدب نع نلاكدد لاا نا نين يل نس
 ليلا رانا اسوا مالا 2 0 0

 نيس عي  بخرلا قصلا اونو كبس بسر ديلا بسواد جيم اوبورولر

 لسا عرع/م هلل د يا رسوب نيديعسوب 2000 5
 / 2 'بس لع يذيب اكو هديل الو لضم تم را ياس اكو رطب
 1ع 17 امو ا لاوس مدد اصول م طعسسلو كذاب واكو سدا ملا عع

 100 نيمو فارع ساخر سنس نم 0 ندم 1 70

 تيأس فل كاك ماس وازعس فو كساكو وازولى ا رو سل ع ابو ير لال ثساكو
 السر زول كن تيل اف ورا اسما اوما موز نع 3

 رهف ذلاو بفرع لا او لك شل ا و قرص اومدعلاا وا فن يقملا رارلان 6

 7 الغم را 0 يلارمكل درا تعم و قوسو عماصأيبو اريعل ق علو ورعسو اوس
 609 لاو و راد غو سر لاو عرضا سرا ل اعبر و ريصرلا ومال شرزو اهوا

 قتلو 0 ل دلل حاب اسكن ولا اراهعل طوس انام حرت لس املك ف



 طفيل ل لامر ب نأ طراد تالا ني سبير صوار ب نكن نا

 0 او ننطلدز قالا هر املا او د نيد تل لار اك ارث زارك اوتو ىدارعلا

 راها بى تاروت مرور م سألا يش
 01 يدرى لاوس ّئ زارع نبذل درر ناسف

 نثر قر اضاالا مارح والا رص ا لاو م ها ير / رار هاون كاع ١

 رايته اددتاغ ترعرع اعدل, نمت نارام ى سئس ااا
 اكاد ىجتأ مار ا اميل |١

 كون سر م اثر راسا 2 هصئاب كو 1 نكد + هك تنل ْ

 770 اود يارب ' قود ريغ نيفوكلا سيمر مي 'ىدروكارلرالا
 ترودو بن تود وفادلاط ن نيساودد اللص نب فش |
 ل نيل الل دارك نباورأذ رد رو فم داو لسير ركرلو لعل ابا
 7 اروف دريل ف اسرع لد عسب ب نب مادي ةد تب د ما نما ردع

 100 نكن 2 ةردغفو بل لرد بأ شت
 3 يسن برة عصر ب 'عاذردراكن رسزلل فد 0 و ركل حبل

 أر كرم اة صل اك بدم رمى لاوس! او اسلإ مار كال امال بسا#/

 ا انمى رلأواكل انني زن ب هع نقلا حان رعبا تدم: يايا
 هيرو: رشلاتسا تلا نة عضل اكذلا ا: ل صا نو درع نط فقل 0

 نيش رع راك رعبا ىءاراطوالا فالس ع إمي قفا تدل |
 لن ىدراترف ئؤل بعرس ن شلال نك ذناك دن نكن كمل ؤ
 لزب كبد باه طموحنا انا اهندتاس يارا داديسر سلا نيالا
 000 سمرات لايي نإ بس ولاد شس و باو دل ى وروالا |
 ى ةنا# اطر ا ود م( !ش وو دع قد دالو كلنا 6 اوس اجو ودل َ

 ولا مترا الو مهر اد نكت : لك ر اسال ور اضف نمو ا اسد ام «ةرربان

 لاو نسل رانواس درا ربما عي فرد ىلا ارو 'نينبك و

 نب نبل نىدنن بث انن 07 وريم ديب ا وطكرادلال اند نادم لع ظ
 او الابسلع لاول و ئاوود عار او اب نا تور ولبن ارى ابوس ناو

 0 از نر دلك كو اهني دارا سارف تنجم لد أك 1 00 ا

 تينراوباوا و مس تايىلارلام ضر ن فايع ىدء رع ناو ىرلا ا
 ! نارك كر يوك الل لا نعاك دن ل راو راو كسا نس ن ايدس ندب ب سادس,
 كايلي وأو وباقل رس لاوس عل ولان مل تادف اغا يرعوبا ع ىدرودف ا

 تيرامدء اد لدور ل نيمو حر يعمد ىف ا مسن وكن سمن ١

 ا
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 الاخ تس دابر اعز ندع سئس تاج و تر
 ظ اسلاك دام كلوي الو اهلا د طفالعاتسو زا, ئلاذ ل اكس اهب

 ظ امرا صلار غلا زا بنو ديب نضل بشبا لا ماس نس ىلا
 ظ لوما (نلل جم رعب رص ركود شلال دا نجس وم راك اب
 ظ 2100 ريماس شئنو رو اًزوم تدك اكد مسرع زال دك ل مك

 ظ لانو رص اكرايالا سن ئراسالا دحر امسك ردك ان ريما

 لو قلص عام ادد بسو نإ بست هير نينو 8

 نش دياب ابك دابا لا تيدا ذاد سير سايعلاب لاقت مراكادبع
 نقرا اوى ليو يرن مشرع ردك عاد طراد تبصر د ىراعال عع
 نربط سم اددر نع دعاولا عندج ارك اد ىررلاثعو نكن دكا

 | ل 3 دعو نيس هالاى دامس وتداو اهل اكن ادعرلا دكىعو د درو ديم د

 كى ن طلو درادص ى ا و زي رارلا زج! 4 شسعلاوا بعل جادا ف ليدل الرع
 ظ ةتلثر نادل بس طك رجلى د نيللى كرادكاك سرا ناداصا

 . لا نرتوكل وم ان كد رطوريكن ادب ور نين يوما تلاد
 ةاسودظ سلوى نواه اراد نر هي م رمشلا ايوا ران نيرا ودسا
  ةلادسا مو سوف راب ل ايشرلا احكى دلاوب نبدا"
 ظ تيئاليشاا وراد رب فسر تربل, ع اى ب اع يسر( تسلا اعل ف الاد

 انوفا ولارلار زب اهلا مما هثعلالا مديل لإ ارلا مد ةملل الو لاكن ب 0
 كنار عم ف ع اص ]سل 2 ليك ب بسن جرا ارا عانت نيس
 0 انتل نم و نوري امدح اتم لد اكورد ندرك نبدا كيد يما
 7207 ور وا حا عسي اس خوك دج بو ىريغد مالت قالا ب نرخ اناا

 ل هس ركوب لل ساو 9

 0 برأ هدن ايلن يقومان و ير الار غا ف د نيش هكر طويلا:
 1 01/ىرادبنال س"ن بلان زيد ع ير مرو رح راسن
 لاهكعندس رار لم يدمي ل' بسس نهي غيب ن يعن
 ا صو نس نسر يلا نكن ادلع در تشد و ولر لش

 0 دعاء طوق بلازما دايتح ا اراور ابارك يارا, ارلاو راحل

 بركن اعل رق ديني اذ شمع ىدادنا كسلا طي واذ
 ازا ل تلال نكاك اسال نساك هدام

 و ال اذهل ودلع الان ىر ار ار نبال فب ارغلان ن /ى اإل يرسم دبر 0
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 يوصعلاب باي ور دو سور عرمشللا ندرك دل دع ورد و ع يدين نب

 راجل ان ندرك را صوخو ري وع ردم "نيس سكن تل

 5 ايلا نب سلا ندر دع نبا ينضم رج رو وسالا ترج يصكر ١

 هل ما لهوا لسي زاد
 0 ثورتنا اباه دعب نيتعللاا /ءاماوع م ا مسكون تايم

 0 "نزلا ميسم ناو زط هد نت هت

 1 1 (دصو صو رص املا يشل دراغالاو

 01 20 وارلازج ل كةلركو «ءسش دفنوا |

 مر اكو تدب دل ساند ثيل '(بشرتدىدارلا اعوان
 لع ندع نم بن بسب هجم كدا ء'ىورسعلا سر رب نيدج ان يمت

 20 الاربع ىلا لس ىف دك صح ردع ام لاو سلو ىلا زم
 ان نعام ءا ررلطو ثمدح لا بسس يسال دحام ولادع نيا
 077 اءاد ىف العلا بوبا ب سسك ين اهلسرلاا ع مش سرحلا رم

 04 ؛دئلانسنناكو مرو 0 تربل نإ نراه بس
 ابل هرب سر كيل دحا طاح سيلا اةسالار كر لص راي هركود فاك
 ه1 فاسإن ابو له اوع الاوز + ويباع عاش رو ثفصو
 0 امتلأ و ذصول لاه: ةد دش ناد راك را ركل ا ذلا»

 50 ئدررر هحلاراصو يل يشل لم ولارازح ا وعم رن مرا دك ع يد عرس و اص ظ

 0 سرفى در حرج ايان "ريس نإ اع كد د كرجل

 سن ل ور بسم نسر ولا ءادم ا اين وزعم او 1 الازركال هرلا ْ

 رولر زمني نور ىلا, هكا نبكرشاورارلا ا

 كرو 0 تايلر اب لا ناسا هيل

 الدمع يرررعملا ارك ايملاز ييسر مان كو كوب اوتو كا رطل ع

 0 ام بيسو لاتنام ىرصلا زها ارنب
 داميابسم نزيل امي 3 ارمأ جوز أو امك الو ا العبر صال اع ا

 و نريد لابس دع ن ىو كركي اكناإ سنو نايا ٠
 ١ يور سار كولا وو اعود اراد عنيف الا يذل او نما ١

 ناهس ن راما شكا ذا ىرزالا مث نر كم اموب الود ناعملا 1١

 كلساالاذرنا وسان هبا سرب لا بسبب رحان درس اول
 ضارب طع هكر دك 6 اطيق ذعار لال عن الشرر اهلا تيكا

 راو نيو او وانس ايفر يفر دزلاخع نكرر اسس 4ريال ديب

ْ 



 ويسر يسع طن لرب دع كدر نيس ودل مامالإ نيف هدام
 نرى ا ةرارد رج صعب او ةيياود جنابك بسك الصعملا تالا ن كك 009
 دبا ك ورب نب ىرب نئاىو رطل ضرع ووو ثدي ى ا بوسي نسا قدما
 ماعم عسل لوو دعو رار نر رول اضرار يورد اعلا وبل
 ل لو طاع. زنرنؤكا درع نيل ابطا ضير
 هادو انو ىفمب تسد لاعلى زارا ن كرا ديك يد حارب تعمر اللى زعتسا
 الواو جب لعن لون اما اهؤرأ تا #سكك الر كو و ارز نب دك طر اسوي بيو لاعبا
 اهمال اسمو

 ٠ 0 الل

 راو يوب _ رو ثرباو مار نكت ها لس الىرلال هل ادب نو وما

 يووم نتمسك كو اذه تسع دك بان دل
 يجمل ممرارك ل 0م الب سكر نال قال ف ىو اي تادف تل
 ب ا 0
 77 للأول /و رادع نسر شن عاب ثسدعو ءارجل مدلل كدا اردن الد

 ناورر فاول" دم ردو ررطأ وعول "عرس نم ىسي كيني ن بس نكاد نب
 0 مار نر فاول اوبر كن ح اول يال قد وتلا ياس اروع 0
 للم ثرىال ليلا ميسم نم نفكر رز نيرو املا نحول كودو
 اكدر اهدشدل د ىف ءاطعتو عشولا هن سكي كرب اربب ب لادن ىروبا ضو ارذ لب
 نؤكد ث عز ينك نمو حلا عوسا بس اهنا هابسدر بسد رار ط يي
 ور الأ اسد محب فل تس فو شوف ا تنل اس تاع اإىل كى مررملان لس

 الئ اطر لاول ثم نسا بستن
 : عاطل الو طال م اما 020-2 زلال بود اطلبي نم و
 قاوم دلما 7 ى ة سصمدعرا راعكبر وبا ناك الو علو رع 7 و مطرد ا مولا

 "عم نعال عك ساو نم ال طاب اد سلا حكت نادت: ذا
 راو ارصمارارثك عيد لازس وشل قف يمدد هاريس شري
 اسلام عري ادلارراحلا حب ىسرح اء طعن الارق اأو اهل نو
 1 ساو ول 14 ام ابابا نط د دن الر عطر إ عسل

 رع 27 ياسو را دل عملا 0
 ودددالا نزاع هع درك دروعر د دصوزالا كسر و الان م 7

 امنت ن وراس دي فل صور د ئراضاالا ثا طهر

 هرب لل وو امن شر دون نفألا : نر ىف مسدس وب



 تيك يمس جيا

 رن م تا

 كثب“ ١ ؟ سامو سلب راس اوم نصل را قر وري اميل د /

 2200 اه ثسدع» دع دواس كور صل نكيارث العا نيرشناو ف ىلا

 نيرالا دك ن امص دم ادع رن ا ا ظ
 كر هيج هدو «لسسرن لسن ظ

 اليو ئ , بس 4 تتلاءم كد رانا نرعو در اهل تشو م ظ

 9و راو ,نادسأن ايل دس اع مرن لس نك ناعم

 كور كلاما نبات درسا شو نادم
 تكئركدع ى ود ىرجل وبي ل ملى رالا قرر ل سداسا س ىدا/ لبس رمال ا

 . 2 ١بئرشإ نزلوا يدل تلاع سى احل نرل نم 1

 7 /و د هسا ب تا لإ ْ

 ايا اة 1 كل اعل ارحل ار ولولا
 اع 2 اري او 2 را در ال رك فور وع

 3 0 اناس" ىريبلا ببسي ضاروود د نيستا
 0 عراب (لا مل ل ارل او زملا اها( هللا ار ندد نا

 تنين 000 ارو يزن 0 اعنا 0 فترات اعل ظ
 علوربلال تي نادصنإ 17 را

 50 سعر #للا ادم ايطإلا ب ماعسرو وكر دعا الطلاومو

 71 نونلالطا الو تبلور اها عن الا |
 0 ردم ا اجابت فاو سا راه لاا مد

 لف سل ناىدم قالا رن بيقولو ا
 رم اير اس كب ىور تس زكر يد نتي فال

 ير لد رق ارك وملابس اكول ا وتلا
 21 دباس تلال بذل رتاوف اثلانلا سكن يوت ربا
 0 اودعسو بسلوك نبش د عا م ور

 البور اننى زنود متو ىد افعل و 'قإو تدطاول ْ
 0 كشربز رع نا عرس رمل ادلا خو ع 70 نبيا
 7 2 رم اوزبر وه 1 رملا د دل 00 ارب ل
 مم و اسيا اسم ول ادا لل اند ف رك و مس رار

 ناك ربل يح ردي وسو اذ حران تسي( ولا قراهبرتر ىو اوبال رفا
 + تل هنن تعول امرت نتا عجرا الم وول ىرولا سرع سدا



 فام

 قابلا ن يوسوس دقوا باني قايل اراو
 كاي يولاوئاقلار صقل فاك عنج رن مولات: اع كسب ور
 رداع ولا بولا ادؤصا ضعلاةسعرمشلاو توا وذل هرم

 1 ا ا
 الاد عووز ى وتعيش ره خت صد !ىلاى سوت داب نهج امراض لدلا
 3 0 الاوما ار انج وا

 ْ و زيلاو راو تعم اضتلا 0
 ا لقلوو ادع ضحي ىو جن رادمل ار ورسسلاو سل كودك

0 1 
 راو نسل امانا نا ورنا علمنا حا ضني او تح اح ان ريح ار ضاح
 وبن فاو هدو لمتلو ىلع فيل م وعَسإ اما علالارع
 والا تونى لد ارحل فخره راو تسند اسمر فعلا: 1 7
 4 مزطلا | لامك وز 6رركو 0

 "اسوم زفير نمل نيالا نع فلالا» كا رعا كدا ٍض 0

 20 نو ارح: نك بستن مل رم اق نول سوم
 ا 00
 ل نإ ثنو و ناو ران نال هنن لنا ©

 ل يرطاوة وادى ا سرب فير : 28 /لاءرع لإلا ونورا

 ل نيدو ال ناو ادع نار ل سور مص نسر أك بدمج
 1 0 براك نمار
 0 نم اننا 000

 ا ااا نكن ةدءثيلالاو لل
 / اها قلاع إم "ل ةاننيز ” نبا عناب سهو و و

 0 نر يل ناولزفا و دما لادلاء هشنو راو احلا طر /لارلاق 5
 701 ير 0 ٠: ناصو ا
 رام را ىلا اع يدمف اهلك ارث دل / مسرور لاو الان راغا زاك
 1 ىكراببذ ناسك 0037و دل !نكو أ
 رن اك و 2-11 دل او ل مؤترمر فو تتألم أ
 ظ مكى در يضلل نبق متم لمن كى و فال حا ني سنا
 طل [ن م ادى ادعم نظف نمل ةيخمل اولا و كاطلا سرت امو

 كاعزتا ر 59 6 دمنا دك نحل قتلت تارت عونا اف

0 
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 تاركا ا نكشيو تءرععزفلا ل هادم / اعدل اوو يلد

 تريب نر مما 0مل و هرذقو ىاضلا
 م لومار ا« ناخنمو رومذلا بارا 6 وليست ب ارواح

 ولا الاقى املا هر ورش ارعولا لا كنج ور تو ىف بسلا

 مر شرم ايفو كلود غلا عكر الاددا الا سصوبازلا حر رولا دام ا
 10 7 7 وانتا بالا

 ا تريلزعو ناس هكتارا

 11 لسا سمن ليس رويال وصل بارع 3 ظ
 ور نورت طوق احلا ه٠ ونار لاو راس نادر عزو

 7 اسوا روان اكولف ردد ا اناسرورع ا عصالااسرمرلا نفولا
 لير اول لاف عاَس ان يمالعر م نادال لسلام ةطو تاوواعا
 اكو“ ناسي ةرج الا لاا وكن اك اوصار م
 ليل بل حارا صال 0

 9 كتل ساوعلابقلا هميل عار ابلا طم كل وقت 0 مويومداين» يقنلاسلاى رضوان تعا
 تنل اراعنو ونس تيل وادخل مذ ل 2 7

 قانطو د دمااعل اة ديزكتنرار نانسي يرفق وف
و و ناار لقلت ب تلاضيضمرو ْ

 "ناو اراد اهب كوس 

 نين راعوألا لاقل وخسر طروب الا تضر زا
 ا رحم أفا ارففلاشحاعاذا تاك ف ظ

 و رع اول سواح او( العصا و وو م مج ا وعش

 ذا او م الكن ماو رج 00 000 ا

 رام اولا, انتل نمو توه رف تنزرورول اس نناو ناحل
 00 د

 1 اخوى رت
 سا مترو بسد واعلان ىلإ افلا رع دنهل ب أك وا 1

 لش ذا نين 76 ناكل ا

 ا "ىلا شلال ن الحر اولا ء ابين طوع
 رك وف هى بلاس ولو ةواملا فسر
0 
 قرع يوالاب ييسر نان 'اكوار احب وره نأ ىضقفلا_ رع لراجلا
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 هريس زعبا و مو 0 م

 و لع ف لم 78 سول نكس / او مو ريا

 يملا هرعرو واو مسا 27 000 وو ماو يسمو

 عشية ردو ىلا نر ون كى در نار نئرعمل ومان وللا
 كلما 9 اهرقو ْن لس عراد لاسل ارك هب ارو و اولا سدر

 هالكرراك رن كري ىرحلا يظن ساعد نات نو نسر انأشوب ىف اب

 70 ترس ةرقولاو ى 4 رص اولا تلا و هررلاى او ريب
 لوف يي ةو نيه ىلا نيم انقو ى سلا م نشيل ع جود ريشا
 لعلاج لا امزيىلا رو فان ماما وياك وغلا ع كو ورى رصلا
 للان اور نر ايتو هك نر الاجر م اوبر شوا ص ووعد ب

 1 ول برق زيعتنى دس كيور ىر اعلا
 ناموا نعت ارا ني ناحا بوقت إ نسم اش لا رعلاددع ادق كانل ادم

 ب 0 0
 ا ءاو ورمل ةنملا عسل رمى انا رارا اذا 1 رئاملا فارع
 0 و مذ /ل اهو ليغ بأ حاج /وار |

 عا اكول تاوع تح امم ملص هرذ حار وسلك ل

 هلأ 200 لافتا نمل لعنه ا نإ دشن اى رارسلاشي ثراولادكن دا اطنخ
 ار ل بر ا لالا ط ضل اس ىف حولا ولو منعيلام ول,
 هد شاوكارسلو مصل طول مد رعى طورت اال ما 0

 لورود رشم 1 00 أو اليل راى جلاس

 ناروساه اهو كلارا اناره عع ان من مرن
 ترو روضه تلا دات عجرم اارس

 0 الراب م9 و اوف و لو تاكو 2 اوكا 0

 للطلاب لاف ةددريا !ئلالا رخو نيكل هذ سل !لاوز لان

 لس منير نماعو .مرد كل اق تكن تام لسو نيا 07

 0 قات ن اكامخاوود بلع رن سكن
 ل اجلا الاوادم ن كود يطل اك سماع توه

 أ 0 م

 0 02 1 للامير تشب طعاما

 ناكر ناو فانا اقفال نك ارح ناد اولا تلامس وسم او
 للاسف يلا ايزغنكو 1ع داب حاصوما 'نر وبدلا علام

 ا



 لعال اق“ يل ةخب لاو سالك ديور فيلا سيلا وو

 يس تايسلا ةارام ند بالد 10-
 | تراس 0 مذا سو اعرورب تي قس

 0 لاب طوقا الو ملا ىلا عر . يح اسمو
 022 را يلا لاو سو نم اوال اكون رم

 0 -__ نصور الاكزنمو 20

 نارا د رج رمل ادت /نضابعو لإ 50 15 نك نق

 ل 7 امالاد اهرب ريحا | ةراررول ف ملل ارفع دو 0

 لاو ارنا نرييولا لكى دد قول تبدد بسك قابالارع نو خم
 نإ رضوور نكس الاعب حرم ليان تا نكن ايار ربا

 1 10 ور 0 ندم ا نكدل اركز ن نك

 - 0 0 54 "نكن ادم و بمنو نردد اىو ئر 0
 ٠ كلف تسل اعف كا تلائم نال تس اكيد 2 5

 0 . دددلا لقد سيول طا ف تلا رار ارت ار .

 دك نرسل مكن كل رمح قس نيكد. '«ىنرزظلا ولا 75 كر

 ا ال ف رح 0

 2000 عسا رجلا انس 1 يهل ارا

 7 السام توصل من اكو لس تعنى ملا 0/0
 ايلا نع تسارع زو ولا لا انكر ايلارا
ا تل 2مم اكمال ينج نا السند: أو: ل اصنأو اور

 هك

 وال اصخس عربات ولاّ نإ فاء وان رس صورو ار وعانلا

 ذيل ىنلابان اكول الولع اف ناوارسم دوم هس
 مل 1 هع كاين 02 اولا 12 همن اكن ريد قار ريكى ل !ند

 06 اهل نس "نعد اور صم ترا سمار بسك ير ننال

 12 م ار م انوع ون وت ركل ا نكىروزالا
 3 7-2 ولا, ىلا خا أكوا سلخ ون نس نوو 0 /.-٠ ينس

 كرر هن ركع لكم سلاف تاكل لاو ريل
 نا تلعن يوم وحاب | 'نغرصا و ور سن نكلاددك ع
 رمان اع جى علا ور م يبق يبع ارم در صاع 011 1.

 كاسل رعب ندعم اديك هك اسوا هر نان كولا عايل نإ
 وردا لئؤن دسك دلو 00 اممم ننال
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 هكنيرس# و, نيكل ف, تناسب هدو حاصر نايس جامو و نم
 | ١ واتم كانا ناسا عراد جيم اودع سور
 افشل اهبودسموةكيتمز لالالا كس

 لور يتم نادك رع نب يحاك. ةشلا هر ويلا هز جا
 الرع هسد عمر نإ ةرشص كناري د لولنب نس رك ورع صم
 7 ةرسمإرا نحو رسالاس لاو نو هرعت تو رسال برت نيد

 قولا ولاولاذ ىردطلا رج رين حور طحادملا دلك مصباح نينا لو
 لإ راحيل وو عشب هلا نبت لا عراد اك ريش او عا نيكو
 والري ىاراا نرد ص هدعاويتدك اول عروتظولا بو لب حا ونامل لد
 2 د اكد هلا ناسي وكن رييرجص

 ”رهداررع وركن ةره ناش نر اعباسلان رو[ 9١ سرس او دره
 كر 10 ا 0

 لراحلا تعول وتلا ووعس نلف ران اع عفوك باول نريركاو
 قناع لآن نيو طك ولعب يو رزين أى ربان نبع لرسم
 مكوورواع ركن لان كو هلى ىو تشول 2 م ثاردد : هس م 2

 و بللاسوب تداولا »ين, نس النكد ئذلاو:"كرتزلا
 2000 همسك وردم ارك احم ه/ىراصلال ا|ىز ل

 اردد كنا ع ىر جب ب ايار سو هديت ! ضل قو نل اوفس اسوا
 نينا ى لمنال ده علا 2 ضعلا ذعون ور ندع نإ :ر قل ا لكو رمل ىروسلا
 نئئورمزركو ىرؤولا ناك اسي نا فضلا تن زغلا
 . انوي جينا ائدر امو نير اين رتم تر جاب ا نيرو مترو ىل عل سام نرحل ساعلاولا هدع اصل
 4 هر اضحلاذ و هائلا الد رخ متسابق لاما 27 ارقد 06

 دي ثاوطلالم» سكى ىرزتال تلاطولان بنل كرما هر رات
 لد ىو غتر 0 مم ا

 را
 يلام جادو ورحل دوك وردا لطلاب ةددشلملب ّيملا ىلا خف
 اينو وكر ا وداع رعى هرم دن ةءاسادب' لوس اراجوما

 اك الاد ىومادلا بك شو عاكف مفر اكن روتر رجوي حلا:
 فر ىندلاء اكسل اطيب راح ن مغ مولا ا يمكن سا ع ور تالا
 ١ اء ادك يتعد و نقرر نر بعموب اتناك جلا واخذ

١ 

1 1 3 
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 نقزالابس يور لإ راصلاو اد ارسل اكأ نكس لاول
 ب ولعو سلاح ربو ل النفس ىرظلا ب 7 :
 ارو عسل ل اس ا كا
 2 و بول الاوخوساورفعلا فكي 2000 رن يحن وع
 0 ااا كرت ع رد ظ وواعر
 2 2ارتلاءن اناا ورطملا  دف مسؤل لاهو

 6 يعلو سئ أع و ثلث راو و1
 0 00 الار راك سدا فيتال ابن ىلع فل جلا
 و 4 اقل رع انس دتلط نسا يح و 0 اللاوو ىيشلاب نب

 لؤي فبل نع تلبس قو عرس لالا لستات
 ريكو! وت اهلر اون أ هم اسسو ورع ون 5 جراج اللا قمم و

 هلعا اعنا جوملا و نى رول كلاب لان نانا رج ليس ادع
 نراكل ابل رن واعد نوت ار نر فان تس هصخشب وكلا
 نا سنس ىلاذظ وول عا 2 مبا ْئ ال ور يكرر يجو رم ا

 ا اساس و ىرسو ” قكزإرضظؤلاو ىو غلا نةلاب
 19! تاو رلى والعن و | و 1 سس
  ةائال الا تنل فلا سرر[ قوم و ةلملا ءاكاك

 نرش ' و 9 ى )افا ترن رح نري سل اهيسروبثملا
 ريحا ذ هج نايك ردها سو نارا جس و را
 تايغر 11 اذى داوملا 0 اربع
 0 1 1 اصلا ني زينا يقر بلا
 هم خو خا د اجل زك ان دهحا نايا ل ارك ولع أ
 0 | نكره ا حابس(! ني معاج انتو والا
 71 الو حلا نلاداسك باع اوسائب دارا
 ذلك بو تقر جبل سل ف ريما نت ربل ت اس طحال ا
 هر جودا هللا ز سال رلى ّمسلو وبر اطالع
 0 ىوا وما نى خجلا ةروس نر عساع#
 لا تدك را احس ست نيدجاهنا زوي نبال
 تيرم اا ريو لالا كر حجل اركن حو "سس / د ف سلا
 "و للان عمو انين مر اريدك "الام اج عم هل را

 3 اراك ني ثرلا ءالا ستر حكى هر190 سس صصلا



 18 ين 2 وتد صف سعة شبير جو عج ةدع اسطح وعطر 2م

 انس سفرا يشن ننسي را
 نوال ناسك نات هساوزم ع 56 م و ثري كس و

 لروا درك ا ! اتمكن ارد وحلا 6 220 كتاساركر

 2 ها لاز اة ىمورلا توم هح/ ندد امسك ولادك
 21000 وممن ماو 0 ائسحلا

 1 نزلا ناو نسال بع نييلولانب /ن نفل لع نبا نب

 م أو نرتكو عضوا ن ننس امن ا هربا ل د نكي هرسري الازبا

 لسا نحول ان الا ني اسلاب اوما ل ارضا دبا ميلا
 انتج # 1 ن دلوع ناسا و ىول نم اعمر جو ب دح
 رنا و جرت ان سس (نيرعن د !ء يعلو نمو ضفكى ول نب

 هايم نماقورشلاةرورغادظر دف ب ضر تا ناح

 كريم وتسكن اخ وم ماتو ماحب زر تل امو
 وعلا ىلا عخ ىرعسلا دوس ناس سلو

 كونا مورا ا تسلا ورب رار( وا وتعدل صان لا
 0 ةدكن اكن ادر هد الرسم اوي رف و

 امل ىلا ذل لا بت دل( ا يع نما كيم
 0 7 ' نان 0

 كراج نينا ان ى 7 ن اساور اع نوح فنورع ئوووم

 ىلإ عمم ورمرجا نب نسم نيل لاسر ونج
 1 اولارنم عبد 0 0 ناك كن دع نابع

 00 ء/دو طم !ىراوسلاف اولا ى 60

 ود اومد هقول رسما طولا لا نيوكسو ملا / كرر ه
 2 تايداوكانارينإلال قر رولاب ل "مكن يكن كور ى 0 0

 رد تمم ا وطفم عب لون 'نءفلالا و دنهملا الا
 دواس بترك هلا ىلا بلا ذا تاضعلبسبو جلال ا نلا

 كرار ىلا ينل يضد جبسوللار وشر نعش حلاو ع وم وفل
 ال اا

 رس رو 0
 ظ 0 ' ى او قارعلا قف لس نافنالاو طرح ا ل شلا د
 0 نور ا ساتسم عمو ىلا درب احكى !ىعن ا قل

 و5
 يت



55 

 7 0 اوى / نال كارت لا تيم نيل

 ا اور ىلا بطل ا دك ود سيلا ند صاىرشل ماس
 ناو وذاك ج احا نداصكئود مالو ق0 لان
 و اوم لك م ةفواكال ما رم عرابال 50
 نآلكوور زك 20 هير وراظعا تن ىلا ومال !١ ستحاص

 نإ نين لاى لولا ربل يشرف اولا بكن إدكو ىوغملار 2
 ولا ىذبل نيكل ةة فر نانا قيقا كى فولدت الان
 2 مل قولو: ى دسك دايت كت لق 1

 00 1 0 فيصل تاو وو ملاطملا
 انور صئش و ىسوزحلاكممل نرد دس ةييطعلا هون انكار

 ا ا امونال انام تسيس ودا

3 

 :اهنلا راعولار اق هدحاوب لوقا, املاو الملا اون ( سمج ا وانني
 م فر 'اصئالا نصر ن اك ابوح ار 7

 0 تاكو يلا بونم لاقء بما خلو املاك يعلا دوم وبس حلاو ظ

 كولا هرندلا بسلا كا والا ب سلا ءرورثلاو
 قو ىئاضلا دنا ددكيىإ او ىداعل ! نورين يردد الك نر كى وري ما
 / ارد ار نوكاع هس قي خرق ى قردان

000101 00 
 5 لا طولا هرم رللا لاه ةدعوم ا, يلا ل و ارو دولا, رم

 ...٠ طرت ملا كا 1 ناقد رند وع ع 2
 1 سطر يمول و 0 لوتس. ملا 0

 7 و كفن امرك ان 20 ديلا و سر نو
 36 0 د 0 ها

 لمى قنا كو وسو سين ردد اءدك اع سداد
 ةروارمللاى نرعاهس نك راو درك نيو ىساىزولا » ينروسض نر ظ هاري وعم اولا ير وملتلاو تشبرحس, ورى ىلا لسلاب ةرطاو 0 نانو نامل نبك نمط نس كطفل ١ :لك/سل ا, لاول ىلا ظ
 ل 0 41 ور همك سراي "ىلا اضف رولا لع ظ
 راى داد ب ر ىلا 0 "٠ ل ضألا ظ

 هك دامقاد ل وفرز عم تحت اولا بال لولا ىونا/ دمرت
 و دفلك انو اراك سا نركو لال سوع اور ملا



 ظ 0 ادطسطعالا لرب وس ولات

 م نوف وفلان وسد نيف دهع رع ان[ فل رحل
 ا انوكل 6 لاند اس ب و ركوملاى رمش نحرك

 نوال وب نادال وف نم لسنا طك د
 كب ليس دركولاو لازم ارو 0 0
 1 0 204 "ناعيا , ا

 ول ل ال لمس 7 يدق د ماسلا رس
 1 بنسب 0 را

 - ناضافلا اور ف ازغلا نم ناره زخ كشمو 0 2
 الكلاب نر ا لاخن او وول ناك ىو 0 ل 0 اولا
 قلو ضولا» 1س يدا تع اكد[ؤ ذل هولا محرك ركزو و

 نو اسم ل اهمها ع اهل اطير هرم و دمر اللا
 برسل كسر أ

 0 ليث تبل رجلا نشل ارا و ذرعا وب لوقت اير
 1 0 لس نان سن أر قالا

 1 قولا يجوب ارتد طاع حل الان واسور لا
 قال سي نعال ىف ل عن الانا 0

 ل وتم حالا قو نسحلاو لثبلا حو بسرعو بسرعو كور
 ظ هلا ووسلا و 6 ررغسسو هاد اصول رك در ابوم ا اوك

 نسوي 07 العن ءاقو نقد اكل ناشد راو رس نتاع

 21 قرادلاز اف بايك دري قرط نإ ع يررلا نيون
 لول اى اما ىلا ننس امك لش كنا عضوي
 اهسكولو ثم «ل تاتوحول هل اد مت تا شاك اعد اززتا
 0 تل الا رجا د ةرحا وب طوقشملا «ابلا واعمل, ا ا شم و ا

 فانت بسولاو الإ ثدلاءت لل اقن هريلاول ف ءايلارسف طيح اوبج
 ثان رابلا نار 0 كلا در ةولازمإرم
 ,ةطررمان 0 تبان اع ةو اف نيك
 يالا دررقواعا وقسم 0 قو رد نمسك كيور

 كورس وطملا دفا و م رولا ركاتل نم دقن | ال جويحالا

 تاكد نمل حالادع رن عقر مدح نمر جب ىلا نين ع

3 
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 334 ملا 2 اوم م
 م لل امرا / نلاىجا ا واوهسلا قرف ندر يعمس نإ

 نيرو ماهر نوصل تنزع تصرف
 مع | نمو اول السل رح نير كس ا ولاد ىرالا

 ميجا ا ل وق او دعس سب تن و2/4 لطلاب اهرب نتن ربا أ
 عاتي اور ومن ا اسم او سوس نءاور سد يدش /نرع لولد كربلا

 بول نرد ا ددكن اوان نييك ملا ولاد ر (ح الصيف 5 هو ورقي رم عاج |
 ركل تذوق نك وز نارا انامجت ار انبي ْ

 رزطلا رك كار صل ات ظن اقام ما لدا او داش جلا ٠

 مفترض لا بالا كنا 2 ار |
 00 ىرحلا ىاعل اكس كرا ترو ىرالاى عن ررلا بع 7 بان ماسي رينسو ل كلارا كن نحل ا نير هحاو تاعلا
 للا هع تال انام تاو هرعاو : "لوقا يل ةرطلا

 بنا 202 21 كور ولا رابع ةللاذب
 لق تلات ىلا نال د ف هرم نماس نوع هىدارابيكا
 0 نيكو اك درر ببس نر انني حلاو تسلا لمت
 نادال نب لاح ننال ا رول نيج صو ضع
 كر سلا زق اموت دج  نيجرلولاو ىو لاش نهارك هر
 10 نع اهم يو و ا نب ناهيزتالا ساس:

 2 ل | زى جبع من 6و ىرؤيرلاب د نلمح نر
 1[ تسب توسل ا ف رلووارس اش دع
 او كتوموب يدش زشنلاوزبهرعلا يلو رابلاو ل

 1 كا واب حق يلام صارو رسل ٍ/_/
 ناو ف اعز و وشم او جرار خس ل ل
 ماكرو برد لوس وع لال مهو 6 0

2< 0 1 
 ءلاقترعر ملط ن نر نفل طور 0 رماد اتا

 رص 0 0 نسم ئتاربع رع منتو اكو لاول
 نيل تورم نوت لا ١ بلاطو و لالي بست
 1 "م 15 ! يق 1 ا ار نورا تا ا

 حلفا ل لاري لور سس نا ال تلفن فا



 لوا قس / اسوا 200 “ا 0س ون ليقلار د 220 و

 لوبا افلا سنع الن اهو العلل اسير نري ريع
 23 لا ةداك د س اا ابل لسا طف ىلا ركود ور

 نان نخل لذ ذل سس اونو ىفونو اوف حو صرائتلار وغلا
 اسف ناحل بوشر ىلا م الزري كرس ظغلول ل قف الار ئادبع
 وسال "نقم ا يفانان د 0
 ع ل طقرادل الق ة رص )ا رضفل (ن/نراضو كي ند وووتا ارمامسبا نك

 لان اكانرولا رب نيم واف و نكن تنسب ننقل معاج
 لماع ليوم اك. ب نب نم رادعد نافل سبوع تشمل

 نا ززع ننظر راملال اك سلا ريجوتسمولا درع رو حا لان
 لالا بع ولسا اخو شم رمذعا هريغور شم نار ووو ادن | ف ريك (ست

 تو رم ( لوقب لذا (نإ نيل مدل قانا
 «ررقدفلا نو اسمر مان ند نكاد ناس يزر يح نركد رع
 ا اا ا وا فشلا طا يالا 7
 تراس ؤصسلا ل رطب ىلا بس وم ىرسا ير كءنلابتن إش راج و /

 ياورد نصل نانب 7 طن تيل 71
 نسوا الا ماو طولا لا هوت لا خرا

 14 هس زعا 0 رست لوم هزنملا لاو أ 0
 م !نرشسيو رع ةرم لايكات رم طوعا

 [ءيذلاررب فوزا ثلا: انا نت ف و: سلا ءر ىوملاو الاوامر
 0 د 1 > اهم اس 0

 تى م« سوق ك ضن / كيسشسو ول اخ انا دلق كورسا هد يع
 2006 شو سن بننراومارا نبع كعك باومو ىنعنتا
 مانو رخو »تالا 0 لشمال لاعب هنوبستصل باتت
 او يملا ىلا اشار 7 اهلاو تو علاو هروح

 لال ةرتن ناد وجو نا لا لإ ن ورلاودمل 2و اورج
 111110 ا ودنا نرسل از وعم

0 
 0 / ضال نسا رخل ل ان ىلا وم نين فد مر 24|
 قافاثا ولاو ةصضن راند نيكو الاه يعوبا تكرس رست

 52 0 ا اسس اعلا 0
 ل

 0/1/1( داو ةزحاول طف الارواسو ء اسم حل ا_ م 0 ا هبا 60

/ 



 نوح بس سس سوس سقاس

 سس سس سس سي سيب سس يس يي يس ص يصب سس تسييس

 راع“ ا 200
 اه طل: ]م

 6 هر يساطت فعالا. 00 7 71 و هيعل بسرعل راش 0 0 2 07 هايل را تالاس 0 2 3 0 لا الو تناك را سدا كولا 97 ا 2 0 : 00 0 0

 0 0 ا رورو 4 قو ةساتولا

 5 اكو نع !تاطقأ اور شا 0
 0 ل انوا ا رش 0

 لو فلا اء نبع ا 0 ئرثا ملا هدانل دنا نا قسط رسم ار 5 7 7 ظذ11011 واول نباح 07 0 0 /
 مب ال لاقؤرملا 0 _ 007 ول وتلا سلا اهب للامر 1 رمان بطلات
 ا 0 4 00 ابعجرو لالا
 لا

 لارا وأ 0
 روبل م

0 

 2 1 ل 7 0 م ىددسإلل الين ليلا 0
 لس وادالوا إو 4 3

 1 فلا . "ار ابهرت ع2 07:0 لي 0 كلارا لاعورلا واير ا 07 كركي ذا

 قاقوفلالا 1 7
 راو

 ٍّ 00 7 اناملا ىلا /

0 0 0 1 22110 
 0 نيك لا 50 م 76 /

 كمون ا نوانإو تن 3 00 7 0
 2 لئلا 0 نك ذصافاالان اك

 هم نك ةرض نلت تلد اعمار رو
 0 : سلا نام ا 00
7 

 ياسا 0 ني رع رفحا شيول بودل كولا 0 0 متل نكات 4 ١ طاجن اك مرا ز اراك 1 0
 2 نييريشا ورعان نارا أ 70 ىو ا نس

 نرضغ ظغلا زيردح ا ةصملا ل 7



 ناح
 كس 9 عسا نراك اخنا اع الن اهنوكضناب اثر كريز نا

 ظ لل ورعب نعو رن اجو رشم انل انكي تنل نبااو تاكا كورعز طن

 | 0770 وتر سلا يعن ىد هاللس يروم مزجت ساتر #ك ل

ٌْ 

 ظ
ْ 
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 تكا ايم اسسنبوعو : اميل لاو بذيهرف هرعت ر اسنان نب يو

 افا لاعب ىف ايما توزعت لو والا اركان
 07 للنوع "نيج ركل ع مم # املأ سلا هلو نيود ىلا نو

 0 ا : دل احنا تحولا اوراس امتنلن اور نان كير ريالا

 نك انوعالاع بكل ل لانا ر اعواد الا: نر(

 ناز رونو تود نزلو تع دع لوقت قرم ا
 0 0 اهلا ذى وخلا ت يس مادو ابا ورمزالخإو 527
 مران اولا لانا اسكت هر يق اهددعامض بركب يك 13 (متسعلاو داو

 0 مودا خبر اررس هم .لغهطقاف +4 زو دال ناعيا
 انرغمالادماهولادصو ماسح عسر 299084. أ والو تن

 8 ؟رريوعشي مود خمر دارار كيرلا لوس للان (جءدع العن ييجزحإلا و

 لك جبور امير ن بنحو نع ل1 تعيس فاو لازلنا وسال رجم
 6ع صو ترن نال باب داخليا نو نجلا
 ال الص | اضن ترو ىططدم 0 نيت /

 ظ ب قئادق :: نر هور سلا انس 4 ياسو عودوا )فنرى ا

 ظ يو تام تستر ل ا لوب وع اسوا يعج ل ىيطج
 ظ 3 وشمولا هريحو يبق تيزلاقتبباءنع رم لا م اعدم فو و ميسو

 00 ايتن كك ا ردلا مسكي
 ا نوع احتل« 02 "تن نوع ناد كولر "احر
 ا ا رك واف موس تنل سو تو بعص

 كل تحرم اعز لسن انني صمالا ورنا نان ن تالاوك ا
 ام نالت اعالا كنب : صوتو هرضا نا صو لعل رص ا ٌماَح

 وت رع ىنوم اصب حو ادم ندا كل وقلما: نوفر عل اب

 مل رعوولا جا لا, اء رارلا مزح ىف و ء لاو« ىلا يل ” يلا ماغنا 0

 وتلك زعل مكن كيور ىر حلا ءاح ناي امس ن ورمل و دنا ذلا
 ا هدا لع تك ثياح وت دس ان ىلقلا :. عرب رسولا لك,
 افلام نيس سم عج 2 امباز مساع اتحد ريكولا انج -
 لأ 4 نءالا نر ولاا و ل ءىدج / ننال د 5 وصلا ت يح هش 0

4 



 0-0 يس يشم يجي ]71ككتتج

 فو از نو ل و ورغ هلة نزكي فاعل انا
 50 ولايف ع ريتا وضل ورقم اه بص قبلا مالا
 فلو وعم قو مازوو بكا ذ 5 ل لو زلو اهلى اق ... اف حاولا تاعمأ

 4 مال ارب 710 ورسم لا 1س الد ام ربوع ب ركلة
 0 0س هلو الا يدرس كسك 55 امر ورع

 ولاا دفلا رسل لولو نا فااو اعب اصار امير 8 ن ةؤزهلال الا" رم لو جرا ونال زا
 0 4 واع عزا د رع را نلت وفلان 0 و ويلاؤ ىدرو

 «”ر تسول سايل اال رطل و فلانة 7 4
 لا اسرقفلو »مى إلك ساد ىلا امو كيلر كن عاد نرش رحال اهتم

 نور أكملت رم أناعاا لريوودام ا 0 نبهرذفلالااب يدعو

 4 َّك ا أ ىاسالا ودك ا بكير دا ؛ةننسي/ ولا عمرربس 204”: مار

 006 خاص انسدكتنل اما وصولا تيعسي نيجلاو املا ءزطا ف فل لارعل ادب ماسلو ولا
 طور اهي نم دظلاومو بحب ايلا !ننغ يضوكاوك لروما احا عر اكرم ل
 يور تالا هولا اال واط و ثيل | بسوي ازم نكن راجبردعو زوم طاع
 نيو ردرم تورو و و وولاة ومكر ىلا ا ازرار واول عن يجرطولا

 2 لا ف نما نلالعو نر اكل ىو "لاهم ملال ىلازع يجرح او 2خلاصان»

 سل الا باند تح ىو ماتا مالا برى كولو للا و رمل ؛

 بشعور ات ندأف سف اصف الاضحلا رار تاقفوعو الفا ةقل ع لير
 0 ىلالاهلو إل و ةهملار الاب ى تسال بادو تيه زفو و ةنا

 نينان م زرت نريك نإ سابا اول ابغا "لينال هو ةرؤلاو اصلا عزت
 يلا دافور يرمز ىو نررسد ورد زلزل

 منازع ددع اصيب نعوي غانا ن دحر لعلاج« نيرا
 اباد نراك ورم نور علا سورا ى ور هرعدكب تال هاطاو تحب 7 0 ران وتو كرولا هك م انك سارا
 اوت رولا نجا ءى رمل أنامل ةْئَف ور لا ءرملالا يحصل كربلا
 5 لو تنورطارفا ةرومأللا بلا نعال هنعمل ىلع ]ا 000

 املا لاك رك اردو رسال هز تاكا
 مايل رعارلان أ نركك رو رولا ىلا ناعم لاوتى نع هزانال
 0 7 يار ابلا ور (ىلابسإ فوم "سالك ايا
 مكونا يلا رب نوملا ىو فنا نلوم اف دصو ل /املاو "لوما, ىلا
 وي خلاد س لارا همن انك رن ولن ص اصومب هرقل اتلغ اورلاو
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 اكل م ساطي دالا م تيارا ويف ابا نري نوب
 هتوف تملا كدب لا يريح ىو ةطلاف يح قرط د
 زلوم شك وو ماشا سيرو ثيرملارصا ماما زبر عاو حام دايززلا ني عي رجا يل
 اه مناد دارإو يلا تيفال ب ونعم بس انام نورت ىلإ لم بنا دالاح تيد اع
 كاطع لو قارعلا وم تيرفناو امك لفاذحلارلا وو "هلع هذ اينممم بلا اوما اف ح
 تى ىف لاما ماا دل اا دبش نركب تنازل انظف ىلا عوفر كد انه سل رس يل ال
 كب هر ىل ني مارربك سقف نا ملام يركب رمل لي مارح نع كرام ا المس
 ييراوهالاب ت ناو ترم ا الب ثدي. عيل وعر ىلعاماب_ اف و لهلا لما ثيرح

 مادارا وسل راو ومدي
 رفؤعاو دلو ماكل لابدرردلا يعاد فدعا لبا تنوع ارسطو ردا مويا [ك
 ساما انو اما فيدل لاهل رع لذ ككاذردئخبل اهو عنادا تيدك
 4 اهلك راحالا حيتتو سهلا اذ كهف آي انف ثمر حالك كت ىررلاسنلا
 لاك نهسو مهاره طاع ثيدعن لا باطن نم: نك ويب رن ناكر
 زعل خريملاو تاهنرشلاب ث دك ثلا اب هش فيز اول ا ملل عوايس نو ارا ناب مس

 هفاررضنو موه ةنم نم ىلو الا يداك سلع سما دل مول شع نضدو اهرألا مول سمو
 زي ىو ةمروارب يارا عمال ادارية فدو لكلا يركب طيسوريف نإ
 كب باو زار يشل ال ىو كرجل ع ركع لفخاح ناك اهب لكنا ئم :قاهبص الا طنط ىلا
 قلو ِ /ارمملا ليلعلا يركع الزمر رهرلا ف مابا

 ا لالا ماو ) ى ايزل ةراو ذا زب

 راو اةشدارؤب وفد مر يكب رقد سا ىبدعا يل اح او ىف عش يونس الادب لانس
 1 بارع رض اذ كلوي كرا رمع و ين زد راك يري ب مابا عاما

 لاكي و اضياو قايل قليل رع تددع ديد اهلا نيم وز زول يالا دال .
 5 اتلحأ مةنننووتتلو كويسة امواظف لبد ىو يرترعرب دعوا رفا
 ” دم كدا مارس بلاها قاهر اطظ اسمر ترون رس فاز ناو دولا ل غب
 خيا الاعس معراج راع نزلا, ثوري ىلا طفلا ل ةدازذه لزنذرم حا ا
 بلال راب و يولزكعد دوما عفو ناعم كد يسوون شاع
 كل رس اود ىلا علا لص رز بدرا دهلاو عيار رزص نايم كوز
 . 3 نامل طرادإب ليو رز يراعوسا كر نكرر هو رز فوكو عار يزول نسا

 | ا لري زوررملا دوج قنا دوادوو هرم نيد يريد ديس اكل رار عز روبل يبد

 ظ عاف اهلك وجاك دوار اكو دور هي اذ أ ثا
 10 فكانوا اكو ماهر رع شما رادار ندداه ة يوكو ير ناو ويدل
 ٠ 2 2/ازاك للماك عطور نر بيئنم بمب ددزاو رو سن ول

 ظ



 ةارالف [9عةنس سالو 7 مصار ايلا راعلا بط ف ولسا امى اه بلاط يلا

 الأ تكور نا تناك ف الحيرة ركأم ارمرسو ديسسو لياهس

 57 مساعي ن ان ةلره ها مر 7 ملانباصا نيت ل نفى يعمسا نسى رار

 8 0 رهو لا تع ىلَ 2 كلر زلال يامساء وع تمد
 ب املا هلا ع مافولا بانك يالا نة يسعنا يس يلاؤ مهاربا تس ادو وارض نم

 ب بوك اط وما نم ميلوكو عب لا بان يفط يل نب لل انو ىكيبا هك
 و انساك ىكَس ابر عوخا نر اطوم ا زمكا# تدع يد ابد ١ عم أب رملا نع عام
 4 قب را لاكرَتو كما عن رؤس دم كليه ه طاولاكو فكرا ارسحتسان تان

 22 /دو كاحرح_ىفااهسردك اوى ذورلاورلاى رضى .تررر و باور ورلادرعملا اره

 منسم نينو را نا رس اسست نيدسسا نمحلا#ىلا كم ص فرغم مم يسوم

 قب رسم سمس وف |سيطولا تذرفلا اهلا درول سيلا تيوس يف كرك ىلا سو
 ةما يَ | ير راب انا تراس اوزافز ماد ماشناو نارا عزف سبعا م وها

 رادو تكرر ىلع ابان فر اههاشعتول ليفي يلو كسدلن ةنس قارا وز اي
 تلا مارلف سلا وزمان باك ناو ثيل زف تسمو بلاها دنس
 نط ! اكد ىفاهبصايه لاس نم اب يلع اهكد ى درا تبتزغ بشق قم
 ا يلا عم نين رطويف ئيسملا ثري ي عربا نع يف د أو ديان رهذكاد ونار
 تلو ترحل وفاز ىذ ايزملا ارموصو را رون تراظز اهيل 0 7

 0 را لس دارت باو ت اه رمح هلام اكو بدي لب بن و ريا

 ان اكو ضا اعاد يلا, وندلا ايدي سسدع ىلع نسا ا وتلا ل زبد يرسله تيد
 1 امال تيتو رز تك ل امرعلا نت تا امانا م ىانولاركز اهل
 4ع 0اتسضلا ماطإ »قوز 4 رروسو دا ىفا كد اعاو وسن يل وبك كررص نس

 تكيف هلا, ىو ءيدطإبا تحلو لا مستواي مع (يسلا ىلع تييفاوارب
 ملا ةلوعلوز كو دره/ر ظو مل ان تاضوزانينفا دعا لول ةيرع

 ير مالم كولا ل كاب رولا هماظرطا ق#ذ 5 و ثمد عرم لاطرحلا

 ياسو يروا لاب هلا وا .تلاسو لا همنا ذل ا
 لثأابي رو الد وما ضر معا رز راها لها نإ ١ تنم ايو رصالا نك اما لم
 امتي ار ارا ير نكاهأ نم رمل نيطعر ازد 200 انن/را ىلا
 0 ٠ (اسماَن ل ىلع ثلا رسما نينا ميلا رفا ثورعلا ًُك مادو 4 ىلا تر /ىلا

 ااووذطو_رلا لضوو ناساف تاع كاز لعيالد ننطلق ار
 سالو مما ميو ننفذ النور ع ةنيفاروإ اهب م6 يلعالا م اططاؤع شدت 2
 اذاالأ نزم ليوم | بكن يماور ار مار اورؤرشلاورظلا عضو رست و لسد اونو ارهولا يلع ماهم

 ملا
 يك
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 ءلامصلارمع رجلا مقلاة بد رماا ب يك ررثو ىلا عفوي س ناهي احتمل وب
 ارا سكول ىو ان لف طماط حلا مامإلا سالف ىف ل تنلوزيلا فاذا ترمس نأ
 تند/ ريل موه طك ماو طفل هل ثنى ول بين زوس نولو يس ادن نفاه لان
 01 ار تسكب بتل ذا تندرا
 تاو وكون اذ سيبنا لودر طعما ازيك ل بمللا لرغ سكن ناذ محال ايه سيك اللا
 كلاززكرل دارئب ناو مز ىلارثس رعاو و ف رالوض كوسا وار تك داون لذ و

 نراهم رب داع ريئيداب نيالا ده نس دلي احلا ل اقف تاما ا
 يل سئدرارلا قميص لا قر ابره رفنرف ا اكو مرام ماي بس يلا ذرب احجس لاك اذ ىلا

 ثلاعرنز وهبت رولا نع اهارشس تقوحاكو احلام اي املا زمح ملا سعر لاو فو ىلا هاد
 ريما فاد قبلا مارا ريك نيرا لمس لا ويسر لا فرع ريكي عاولا هر لآ
 عاى ور رو ريكاردو اوان ى نسأل ومحل مسا يف ال
 مالو نايم انا ةلشإى ماو اى ؤسر طر فاو يزعل اعلا بيبي ركل هش
 دا عطفا يلا خبرك خفلارفاو زم اب يراها رشد ير
 اياد ةاموك لوس ىلع سيراو ارز ينزل ل يروق نيالا بسواد يديك
 246 ةنيتس قول نغليعلا ايزو اوس رك طاصدقرب يلا يباعا
 ظ ةاينياطو ىو ءرئارهر ب نرعارعاو ترحل ط افك ترلدور وصل | ماج ء دعم نفد
 | اليئاسم حردعداو عتاد ناهالكئ اوزملا حورس ا دايز ىلا زب ى اع نيضلارساو

 نيوسو سك راسو يدامطالا ص يردا نيف وعإما ةاركر ظف ةارغلائ طال 7

 لوف اصسما تعبرلو ميهارلا قول ابدى موه ئينز رع سرجو يرصسلا, بئرا ب دركد
 الزحطساولو ياهلا ؤهخابا ةيرلابد تايهار غصت ذوكلاب ةرحن نر يالها مع
 هثلعإما ناهيضادرشز ىو ر صارو فراس اكن اررعز دوه ابد ظرف ىلا لضم ا

 اركب دعا ىلا قسد اركي للا كو شما ي ينس رضا اكو بول يروم
 روبل يسن ىزذلا لاب لا يور هلا بوذا نرتب ريكو صرح
 ءاهصالا سر قاحساوكرارمغولا صاف نحرك, قيال اذه د مركذ لرلطراج
 قارس ارو معرف يفعل فوت عطار رك مار لاو ميلا منار رئي لاس ىلاو
 0 5 بزل كرك نس امورك يرو اش اذ ىلا راعفرلاسش يف

 رو اك تتلو انس صام اوعي دهمان كو
 ١ اكدتنملإى لا تت اتنمك افقورمأ لريال رملي ي دكر ع عرفنا ير حلا نع
 د ىلا عد خارو تدازلا امرويلا تمططخا تنك ى ول ال تفرد سحرك وع رز

 .لضاإب عتلام مرا ناك ما امثل ل ل اقف تلال ىلا
 الاى ا تق تدصا ئم يلا ل تدفع دم اأو دايفدلا رول ايس ىلرل ا يناو

 ظ
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 ريبزولا مرن ول راج ٌعاصرعا نا ندوملا يرحل زها لاعم عرايا احلال بع ءوملا ملا لو

 ناهيرافاجاترإا ينبني زد# عني مذ ثدي لاراب والاسم بسؤال ل
 0 بأ حجو فلو نلرفلا 2 قرف ل وعصالا فرط اجسام يسأو تيزف ن/ [ هن
 روسو ن سحلا ثول لل يزل رع ةدحارل كرما وايل ااه رحل ف و نيد حلا نيم وروى
 ني دما عمر رطل يك ب لسع كر زفر وسد انو افارع نحط وع شيلا لك
 4 انرعما رك جل ل دل زل وز ىقولاطلا نيف نش نو رانا وما كرعا يأ امام

 او رولا هنارااد نإبا لادن يرق مهلا« ىلع حرا بس ارو يريدك
 2و نر لراعي تاز لدي نر بلادنا كل رو سا ير
 كَما عا نا از لهو بف ناب تم وول ساحاول نحال بز
 فدو يلا ز يس ئوونام ىلع ىف لاك اهب كمل لاكش الا لهو ب ىف سرنا
 ”اادارث داركم مةنس ناهس ررهس دن ىو نعل ى در ىاعحلارهااد ريحا ارب
 داو ىذا ليومارزخا و تاكرلا وف ناك دارج لها نعت بما ب نا ىرما رضا
 4 الاه ث دع طا الار طرود | روك ىرطزريفلاناو لاما م اراب لالا

 لك سنع نروح حلا ىلا علك در كو نادك نيم رغل لافدان
 سس ت ناكل هذ ةدالد ذاهب حاجة سس (ىردو هررولا إداري اامااك
 ب ىحلاب انراص ع كرو سنها نوم بسس فار كنب مهل ايلي ريم وسولا قالا ةنم هج هن

 العال دارو دا ارامل رجيرهاطل بارون سنن مرا دارو اهني هر حاط ارا
 00 ل لل ناسا اكد قارعالا بره اهممس الفهد اهمهلاريكيزيرمسا
 وف بسس لا وسولا لاف عيا ئدواظذل | مهلارركرلا مافلا دم يي دارا ىليازروكاإ

 يئن ناي تمرد مرسلا بسطرو سر لاو علما لاا مولا قالو لا خإ
 راو فاوحظدورو بسب ل اب للذبح لطدو انس غي م0 طيف ناكر
 م ضر رت بلف ىايلارسملا مو ةامقرلو ث دما ودان ظدد

 عكر ثرعيسس لا يا للا ةرزيرفاريم تاس هميإ بكر ثدو روعشاولا ميا دش
 اى نرضوباد لو نقولا هس قو مرر فو يف يف بولا يرض ب تبانق يل يره
 تا ًاتورص رنا لج قلل اكو اصلا تعمرو ب ميكب دا ىلا
 حقي بلاد هدرركو ملا رايات رض ١ىلحل, 216 ةنمرعس زيف يال
 امهر مولر يرفلازذاعيرما يو ذيراوعم مفي لا با زع اراعرلال“
 نس تعصر و اناث حبو قارعاو لانك ريس الرو ناك زعم مالو يال
 ه وف طق اهلل صار ارعام نر يابا واراء دزرزر سحفلابف(ذاس از حبنا
 هذلاو ور مو 9 كرما يعا سعات سوا ذب وار اظن! هزعا ورا ا
 لم ناهي إي زيزى لا ضال كا لزم ارضا ذمار نجس ردسي 0



 هج ماو الرهاط ئ نوم ةفلاولا بيلا سيلا الاف نناكو ىلع لزب )سين يبدع
 تالاف يردها يل هبا رع ث دحين كلا لضم يجامل يناسكلا بج حى دا

 د حل دوام نقدر تندد نان سامو كرو وسل 06
 01 كرما بيلا مهضو ث ولا يراه نلمس مولا ّط راحيل وع لام يفا

 ب بري بقذاب ايلي ناك سنن بيف ن بجلال ددا نهاد و دع فال راب
 تراعي نم نرحلا ل افلالا مسكي رند فرع ىب لرب قرت ضار لا بيشو تنسو لات
 ١ ليو /مةني طفوا مرسم ”ليرملاب ترام عينج ىلاب قل بات اولو ملط ىلا
 | اوم ناكو ريك مرر ب ورم رمل لها عم * كرات يريح ير اطال ير اح ديك,

 | اكرصيدارمو ثبلس يدر قر ىلا يلعب دادرزشأولاو ينم مدهاربا نرعشلال
 | علم لكك ثور هر نما نقول نها“ ام تؤم نى درب ارث ير ار يكد ل
 ١ ينالوا نوزيدو كرولا ى متر احب سر نبخت | يروا ملشْي سوبا رماماوباوو يتسم لاصإ
 ملفين يزل زم لا بروش ود بايك
 | (الاؤكز تعوويا اا ماجاب مصدق در مج ثبؤل نراك ذر ل ملا بيصاوك
 مت درير لاا دوه لري ايس امتد إبا رجلا لاسم خاروف
 ١ ل اهل ل نكد بسس دار ى هن راحان يح ا باشارلار ىبا ملارش سدا يلا لاا
 | فو كرا قادما سولو هيدر ورد سمكه هبا سيور "يلا يدا
 2 يو مها ملاوننرلا دارم عرممص م راد اما ره لا ان لشرلا نوم ماما هور لا

 اردت ب تراب ابر ي نتا لارا بي نادم ارش ارجل ارشد نأ لاك و ملال
 ا. لوف روك هر لا دمك تسد هديت وأ دافور طاب بك ترا بكن
 لئاووعو عانساىيسا يلالفئنارإبب نوهت ميس >> ل ترلوثس ساي
 ”قإئ ملاوو ورب كال عيب سرا فرص نك مرنرلا لا بسم ل

 عب ةدباح (ن امداد ٍمرموانلاىدهحلا ير مارح مفصلا دز نيو هانم عرفو
 تاع ليال ىلا زص ل نيب عدو مامالا مهران لامالد يع
 "اعتناق ىلإ رما توها لالا لارع نك اوف دلارول
 بقال قراها مسا لا متى تراب داش يضاهي مب نسر ثلا عفر

 دملاالل2_بق ذ |ىلحأ ةرعملا قلاب مسا اهباف تره لالا هس لو انا 5
 ركام زوالا يلامس ماو عتدعال نا هذه ملا امزح يو ينالارلو
 ,كقلالا دالك راو سا عامي ثيرعو دازوف مره ىلا ير ئلا زوما مزاعم يعارما
 لنمو غاب ريها واورلرزبىرع  ىكرابع و رحل بوج لكل ارو
 مروعا هي لرد يئن وع تاو يي در ئالا ريع شكد عنو
 ثمل تو علا تادؤ ( 44 اريزهل هاالو تاو يور اد بيوم ازلن لانا
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 او طعلاز قصاول انياب كله تداولا ووسمب بلا كابا
 تارلو را سرد الو تاو دلوع قرم رك اق حيرجاا سان كره اليراع

 همئوعاثررع بيالابث يونو ازاي ىح ا ربو ردار وب دامسكو نش شيئ
 نلاوف' يرجو نيك زعل اريل ردولاوو نعول مان قاد اري ناظور لاستيءرمعلا
 مالا ريما مس اي !اهسالاكو فكر اره و زدرذحلا بايرن لل اداناك بيلا
 هلارزرله و ع ثمر اعاذه تم“ اطر قيراط روكا سسرزوولا مق ماما قع د
 ني دارك ساو رق ماوسط هنو ارزسر در كفالي مة بسال تاكو :فالحلارار

 هنو احا هي يئسعلا ع يي ىلا بجصاعرولا حل اكو دارا يطا وح بسب ىلع ىلا ئر
 مسا يح ' عر بر دارشو ندراه الر يزب ع تيصو لا لالا عيال سيشل
 701 امي عشائر زرق ابسط حاولا زفت رداع اهلا ملال رعب ى ور غم
 لوما بنل ونص زحلا بكد نك ن سلا بجاعوب اب تداوي ا ني تيكا
 ه ماو ملا ىلاقل_جحب ىلإ هي نسر هيف تاو لزيارتنا بكد نداو
 الالوتالا بح 2 ىو رعت مشب سورس ورايا هد ةرعوفراءاهرشلا
 دعم ر لاو تونا دوري الابو تنام هه ف عو بسكداءد دبي كيل ارغي ثري ورد

 ولا هلع ددرلا يال لاصوب اجلا كس دمار ملاك ارو نس ارامل لل ير
 مور للا يودع دن سما لعق ١ نس يك ا ىف امل ناشر عر ايحنرب بمد اهلا 1 رول سمات

 اىزلا تقراقر مريوم دعس درعا مارملو رع ودائما مسرور عيبا نبل
 لية سك لها وعرب صرح: وهو ىرولا ف مودل يدر نا صامد
 ايلا مسولاو يدروعالاى عوبدعازيسا )نزع ربا الضو سيلا ثا
 بيع ساو يدرس دع ترعى دكلارصواايلا يلف يد ياام لامار كإ
 نيرا ريفا 011 ةنيسوف وا موفر لراخع ع حيارعت ة ماسكرا ار يسب
 يلة ئازر ورب بعباح بدر العوم الر بل يرطب سيمحلاىيمهارساإ حامائ ميلا
 عايل دسو وهدا بجاع ىز يما بيزحى لا ببال | ١
 ورا سؤلاورتساو لل ار فاو ةرهريض فون صرل ارم نركز خو ناحل نعل

 رصد عام ىور دريل مواطير عادلٍث رو رز مرت دحورف ولى ر”ارذه ىلا ْ

 الماي مشار ب طارسرلاو اظذاعرت لاو مرد نما ريدي يالي سإلا
 تنزل ريتا دره لااا رسب نار يكن جال ركب مصلي ناكو يروا سيلاينإلا

 لافاوميو ملا رع يكرلا» ىف ي نيرحل ا طرفا ع يدر دلو يرهنا بو مارا بدت وعلا ْ

 تريد زوله ا نموا آو ىحلا عارف لاذ ى يري فرلارباو مال ةس لامس يس ف تام

 كويرجلارارعاا سدا دنس عيرررلا ىئأط حام امأ جم ناكو هيما ماع اما تاكو كيجاحاإ
 تشاهرو ير ااروإيعهمارسش ىرفؤشلا/اد نسر ياكردابس مسا او رمال
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 كارلا املا زا رتب سيلا ارث سماع بدا روجر صل ايل سارعو

 0 ( مابعد ايلاف يدر 07 معا لوا ايرعاب ابدا در ماع نيو وقفنا

 | يلف اح خااد تدل درصواسو تارك لسرارفوو يسال رهاب ه
 | ةمفالفد دعا رملا تنزع روهشماب ضنا, تضل زم هذ وإزاواناكوردصلا
 رد ورح او قاراو ناسيا ثيمدحلا هيو نابل ار الطبوم ناكر لا يلا ياحب

 لمى نينلاتسم فحل تنو ىلا ميل ظد الا سابا تمام ميو كمل
 ا ومس ماكر يفق بيدا ئيياسمل اراه رم اكو علا هولا يلا ونس صير و سل ناك حم عسا

 ٠١ دكارلابر تصل يو حلالا ماا احلا ثم اا قرباعلا ناتو !ءارهاط نرهاز ايا
 ظ للامن رك أو حسو يلي اهيصترلا وسد تمار لير إدا تحملي طلاس يكب
 انراعلالها رمل عيا لا_رئالاع ليك دا مارلارو ةدظو يلا رص | سلا موراي مسلم سرج

 نئداديو مصابا توي درك ىيوماولا رولي ثردح ا يمافاذع اوط ان اهيتعت ناك رع بن
 ظ لير هروح ولام لوطا ىلاعالا دابر عرج لدك ايما نك درا عن لعمل لو ,

 الاطلال دوي مرا ام يمسي دانا اب اما نسر نال
 5 وهيل لها يراعى نابع صداع اردو ىو عسل يحل لا يلا هكر
 ايدو زرق رروو هو مةئس ارا اهاراارك م ماب سارا مونت حوت رول يني انه
 ”اميد ا اكرر حا نم يئحلإب تعور يؤ زوما ا رك يرام بص, يقول
 مالا اح امه لا لر ينعإ .سئدرهارلا رع ارثارستل روزا وع اكدر اؤصاى ار ابخ !ايوول

 لا ورع ولو يضل 0مم شرم نأ عرس فو فت نحل وع علاوي
 ظ عم ةررم رع سم لاو لاك لح اكذ حملا تنل يلا سعف مي ماما يركن حلا يرعا اعلا

 نيل رد ئيب لو 49( سدو يشاع زو سرع رهجإلا شا دحلان عا هدح
 لو ماه ىو ميلا اهو رمل ملال حاكما 2 بتر صاع للا

 نافاىكد ناهي لها ضي امارس در ئونيراولار ره يلاو زارت

 سس رنا ها مامر امخ است اكيس اولا اد يك يف بعزل
 هما( ليلا سلا رايح هام ازكي يدر حلا ودرع نبى درك ياو
 تكو تامو مالو نم اي ةضدورح بسس ىلا دال تن اكو لك ظفار ئيرأ دسسولاو

 كالا يف بسمو راها رعو مارال عم لاي دبا نال بسجل طابق نس
 ياما فلو تيدا كي وياه دز ىلا طي ره ان ارو زادع معسل بولا نئخ
 انا زفيلحلل بج اعراب جدلا دعا يل ىوجير سيرحل ارو س ةنس رح الا داق
 تاس فيلكا اد اكو ملا درلا تيرعوتص ورب حلابارو نغرح ا نر طور ىهلادذ

 رارلا للورود او نكي در رم الاقر ىلا ى ىلا نارك ريا حرج ابا

 الارق رعلاورنولاو لعوب نه رتل ير لاعلان اذاوور فه اوس فاد
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 و زادمو اب انتي نلعب يرعب ودي مصر رهام
 ساير لسولاالا توما ميو بهو ياو لف ىلا يدر صامويل ريس: ١

 يفي قوس ملامبد ديوس ديالا ردو ىلا لئلا يكن ف احهساوب بيش
 هفوس ودجر /9 مسمي كو بعدو ىإو ماهيب بلوى الار رز هناك ى دود ازم ا

 5 زارا نوكمد عرسك ك شم كح, شيلا ناو كاملا انعم ةنر مت مسبب
 را ل 5 : :

 "0/0 سيف لا ل, هز يو ةمررعلا نعرلا,اهاو صلوا لاو ث ورلا
 0 نيج ىبن امرا ضمان ر كه يضل ناك جلا دار سزوكي اهنسورم ٠

 اور اوه بلازا لا ىيماكو طم متري م نكون
 هيسنف ل للرب الشرك ر وسل بمس لاوطملارييساب مهارا يرووكيولا تضفي ١

 ا 0 ةليوإ للا هزه اهم نس از وذم اه نوكسو يبي | ءانشلاوهد شرس

 رك لا نونشماو ف لصو يل ضواعهلا بيو بين ورك اكلي ناسيرط هارودز
 ماطور يرو يك دثو اهل! هعرح سا نعرف ثريا رايس |رهنو

 الهمام عوار بامر وعسل او ىلا اهب رفع سر انك راح
 حسد اكو انهربلا و عرولا سرد“ أسعف يحل اان مر فيص ب امايورد روهطضولا ما فو ي و زلاب نب |

 1 شداطم تملا لاما ضاوي وم ثواب
 ا م حسرتي لا مولا بصل بيرك للادسئوعسا بيكي رامند : داس تلد نات
 لبيوت ارض نو مابسرو تلمع هنس محلا واين تانول ارثكلا بيلا
 ىلا برع ملارشإلا روقارسب حمابجب فر ايلا اب رسلخ ت ارض يارا ندعن للن عيري ٠
 7 'يرلاو سمو قص عارم نين ميس بلا ورد او ئيرولا ثان قمر اكربعا ير ماع |

 رجولا_و راوسكو نضرإو ئينتشس نزولا بالدرب لاو تالوزلاباهيحان ودرب ف ْ

 ه انتين طوعا يح هوس لرب حج رلس) ” د تربع
 انواهمبت يمساماو لاسر ارو ذورعسوإبب هو ني لا تيا له نزيل اهزعا قو

 يب ا ظ
 كر ايلا لمملا رياك ل نوي دارنا رج اما لو عرفا رسوما |

 0 كنتو ته هلا ير يحال مح هارد نىمازما خب نسدددص جيلا ب
 لاهل بالطيب بلم بشره نايكي نشل ره فلا مدلل رين نويل اهرضابؤ د إبلا
 قيرركا عا يول لا عير وتم اوؤلابلل لا لا يو هني دوش
 يدعي يس ياام ايبمناوعل راب ىصين صا يؤسح نول ازوبلا
 .اكرك درع ىلالع يلا حايل باكو فر ل كمر انخا تاكرضعانإرائمنلا
 ه تيس احلا تف ياو ءايطا_رايزضس قم عقدا اليراع
 علام ةرمط يلا عا ئونوكسلا نلبي ارواب



 "عينج وريد يلام لدا دنزادان ابدا لكلا يرهنادرخ ه 74 »يلا بات مضار راديو بامر ماسلا نيد عا ىبشرل اوم
 ظ ملكت راص تع نسر [توبوهو نورت الار سلا رزه للا اهزعا يد راوااه رول :ذكسلا ايلا 5

 سنا لاطييسماو نط سلا ةنزب مالم اهلعدوادو اعدم اننى زلاوو يسد نيدم باش نورت
 ظ انارربريرعا ملام ريوق تحصد تاه زيت دحا خوفا ادهم يش نوري هما وأن

 ماهو تبان يظو د لوما ماعرف نور ب بف يلو مف ترف تام ادام
 واو زلراكو نوري سا نكن نا يسر ماي ماما ىف رولا يفزفملا سواط ىلع نب اسد لرعا

 اراب هيما يايا يسب سم اهبصاو قد هر دير اك اةددص
 التيما بسرغعإب لد عريعر انااا
 ف راهو اكشف والو تاكد درب اب لادن ردع تاردو رز نم تحمي هيتلو الا
 كذا فلا نوم طاع رب فو لا اناد اهتم نيب ولا اباد عير زيتي علا هذ_5 دى | اه«نئدد يدا ةرقعملا هانت تيسو م91 ةنس لا سس
0 

 : ف ترحيل باف مك ناك رولا واو ئ نايلساب مرلا انضم رافعا ى زاب

 داعب يح دال ينل لها يرق نيالا ىلا, مسالك لان وبدر لولا(.
 منصف نب ف يلا ب م ل ل ذنق سلو يرعاك ىفا ندري طال ابر انحلال ها نه ناينسإ

 هالو لوم اوفا لوري ردو عسا لسرمنص لد. از حسا العن تعمر زؤر لها
 مه زرددوعفامذهال يلا لينسال عرلا نيئداردو) دما لهل يدافلال سرب
 ,كرملا واعيش يودو ىدأرلا ندم وااو هنا للك ريد ولكني ىو ببال

 ليليا ريدم مابسرار وول ىزوبى سحر متبع زوم عرطو الو ازعل رك
 اسرع عرفا ين تول /و قفا ا دارولاع رحال اعئار انراررعلو قئارصرنكب و

 لهإراو كحال رفا نفاس دانك عب نيرا ببسي ضاالك
 عراك جروس ص نعمل موق فذ ايما نادل انيس رم ماسالا سأل

 كافور نول عفوت هيومن دودي ببن نبيا نب 5
 .كئاحرلا_اد نرلا عيلان برو اهيل تنلاو ىلا نم هو ن نسبا تملا وره رمل
 تاكو اشبلاول ردا بمكيلابب يزر شن ى ورز رطب لكيلا نش ورب علا رع ناد
 للاماكن ار, در نعني سما درس بما هك بحي اجلا
 مالك بطا عبط ي سلال ع يرعب قاناوهو ب اظل درت[ اه وهال بل فا
 اك ديك ملا هضدورم اه زهق اصيل نفط حت بقدر هس نطدرل يملا ودلع
 رمال افا ئونس ماسلا مها فام لاس راهن لي للام زيا مخل
 اا وكي تاىثا هرلا كءاادقو وروما املا و واس دا قالرتك تر ل سيك لت د
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 أ ةنيخاي دا يدع يل ساوحو نديم احر لا اذلا اها فو توارد نكس عرس
 0 مام مشخا ضر يالا ولاريئز كى رلا الع مذ يوع تعادلا يلا
 دله وول: ثلانر ناهز يو وبلا نما لوكس نهال عبروا لا ارا يو توون« وك

 ردنا اعل شارل نال يتلا نتا نرعا نى ريوس ول | اههاراب كرو مدد رف وهو تنضج
 - وان" كرس اوهامارولوز لاو قالو ساره لام رشا اناطسرعا تنال زها فيض

 روب 0ث نافع ابار ايست ىالاد لجل ! نقرا رمع ىب رتل لس بوت ىلا اهوار وعموم
 5 .لب لرد يلااوؤلب هلا عابس مالا عاهاباد قراها ىرذ اناس ىيخلاباويفواهل
 ٠ © يف رح ناو د تستنمؤ وهدورب تاد ناجم يفانم حاول سمي لاو نادل ايزو ها لاري رموز يدي نو لادا رك
 ران الرمي شلازه نول هاد رار اروأ يركع نظم مالا سو

 اذ اهبص الا ئر هال ولا رك كررح عطار أذ ةالالا يشار نيرو ىلا سلا ريما لغاوماق
 دال سكي اه ىف ير ناد دز زو مؤملاد هاله نوي لزفاف لركن ب

 َّ 35 م 8 .٠ * لفل يب 4 ب .اكراداوزنالا رع رفرص ةدانإمذل تبكي نه يلا بوعد نوبل اجمال ار لالا ضال

 تدم در وى فولو الاسر ناد رامي لقا تيفال ارامل مما تارا ع لمس رو را ظ

 لس كور ولا ّ يلو تمني يل اهصالا ميارما نيدو رقئرن (ىدد ديرب ان ل محاد وف انياب ارد

 2 نركولا نع يدراقرثورفاوريورون دارس يف م ثدعو لاس لزينب و 4 ارم يل لمس ئرئ ندا

 طار ملا فو” رص رداع وار رادع م عملا و: مام كمن والا حيرت ربل يلا تمهل لولو
 1066 ةنم بطفو بو نيد ريس يدر الرمل ماسه دايز لالا بدع | نضيكدرب انارة نكلواك
 0 يالا نوورل كلان يل اهزطا وراها وكم ,ارلا نو تدر دا نوت مهل وذ بكج

 اب مصاب زراعي ف نونا داعم زياد ابيض يل
 ايصال ىلا الا داعي سرح زي رم عل نص ماد رب ثدع الاقل
 0 2 هوجو نمإرط وفم ادا نمد مخبأ روض كحإ) هوب ف هند يلا
 اه / دل رع ا لا دمك ملا زه نومااهزطإ ئو رولا لإ ارلا نو ىزرلا وكس ماقال

 كلارا هما وعبد ع ىوراد ازا ٠ ىلا نيرو كرا حام اعاده ا ام اها لاف لامر ىك نط
 ٠ ارزموإ اذا ىري نرئرسواو يذلا 3 2

 سما هزعاي نما بدوكو يان فيز نونسا قوما ايلا نكسر ا يري ١
 لارا هز ارب ديو اهياسو ورمى الد قريد در يندب نكي عصي ا

00 
 راو عا/ثيرعو رارؤل مرمي فاروك يدار وكب فو نانا اين كدا ايم لر فن ثعنأللا
 لادا بتثي ناودسو سيئ ادا 5 يتلا اير ى هلال باول ىلا نع يور يلاولا لابإ



 كاز ذي ئررع ١ ساسهلا ىلا ص اساظم اول رم او نتولا يف د ناك ىلا يبث لح عماري هم

 ردو نأ كد دق انيس ياو ىدزالا هلكت كري ريح او انا مس ملام اماه اكو

 مالا نيد زاجل ثمار السرو ذم م ههزالا تن اجامل م ئوع
 ل تاملا طحت للا ٠ راد تالرؤسالا قنا دزشردقابزو د

 ا وحلا لزرع نت:تومد رهو لارا هلا زه مالا هزف ايفو وسكس وهزم هال

 . للايجاالايدعا تملا يف ينابيع لالإو شاد اه ايدي ىلا كم
 ظ تلون ب ثورملائرامتلالا داع ىلا داش نيرا يىرمافرسارلا فاس يرينا
 فاح هرم برقو نكد علما ورغس ياو :ررع يا عقر يحس نرغب هج
 الرمان ير لاروع يروه دال او ىلا ىدالا رك لاو يد درر زوم سس فقل علا ةلاسنب
 2/0 لالة توصي شاذ عملا ةدهعي همر يضع نور ناكو يوصل كرما

 2 ايل اوال وروتج) تبا (,ةنيزميف تام سنويا *
 اوس ابجولا.سنلا نر مارا اهزتايو رهان يسلا واهي: ولان غو ريم
 انارم ورم لا ىرورلا هبل يدوس رع دول هش ايمو ب وير ايكساعلم هود رت نوع

 ارو يملا ايلا دو يلام * املا باح ايزل ذل كلاءي شلال ودا 0

 ل 0و تلاد
 اهقارع دام وئايىمترارهلاو ةمامالا لوو غرو ةةارهو ريدا سنو نام رفا نعمل سا جا باك

 بير ضلاو اريد يسمعك يئن اك هتان هكذا ب نكسد يل عمن هلال
 أو لبو نادم دالو تنالو همر ناو سو اظن قو ماما ايدو اعنا ردادؤبسس م

 يع الاي رهازوربا نم فيا رجعنا فاني نر اسبانيا
 نيسلواراخ الا حيز سر عوكل راو وكاد اكو دارو ماسلا نر كد ير
 م اززلا ضو ناك اهرذو نمعسلو ننس دو و تالءاسو دا عناب

 واو لها عد سمار زاكي ل عا يعمل ولا ودا رولا وريم
 تسلل انكر تي لع امار قلاع وس اوتو امد ان ينضرن تلات رس نصوح علا ا رمع

 : نبل را ىس !ق ميلا ةيدقاو اىازهزوكارذ اكتر اراو توخا ارهالورنو ايد

 لمادا لزق نكي مي جلا بيرو ىلا هر انو كدا رة ام
 تلو بو عر يسيل ومصور ديو ن لول رسال مر/يركولارركد بفض درع ملا شارع
 تل الىروامشفلاول | اهنمرايزفوعيو ويصر لصور لسلك اذا معي اف تام و
 يدل نفسو درو عبس ووو صرف قنا. زنن اين اشعال اجلا نفل

 ان هيرو راينا نوكمو 0 : < ميس يزعةملاسو كلذ ل وو نس وتخيل نا ورد 0

 أس اي درفرت ردو زوجى لا رهن ره اهرطا فويل, اهربسو نين ابا يدك
 كابالا ريع اطال عهاءرن ريماس ملهي ا ع لإ ادت يمك لارمت
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 رقد يك ازور ناوي يع ازد زارسص تعفن جلا دق لاح عاج الروب اعلا ىف يل
 0 4 . هنو مر طرار هاه داتا طال وكانو رو تت كرصحلا

 ار هاوي نزال ادرس روشاورتلاررد ند
 *الشإ ”اهاو تاه عزنا نعاس ونال بويل ىرما ره ملابسه ابا مد بلا
 0 رزه ارتي ل حأ لئلا الل اثرحلا بابك ةنفاس»

 1 ريو يراد ملال نو قزوز
 “ب يدل تك لجلال وكر و يسعلابر لد لاننا انور ارسم نما

 "ماسالا يسارع اولادي ارو سيب اعرف الانعام لا ذل وون
 1210 اكو ذوي تروا ندم يذاع ولا منو م ميقنإ

 الضرير عبوش رين /رنمر نتانيا الالي لالا لا تلائم
 تاما ايو رسل اهرب اونا بارىلاو ريا نوما ى وردا ص تراني استشار ال 0
 باي فزو ناظم ريل تن لو ويعترف ةرم ست ملأ نهو وة يف اقل بعا اولا ظ

 0 الملا بابهنامو أهوال بر نفل هزم داع لوف كو نضع
 وكر ولاده هرولار دا هزت فو الون مد يرمز اا ملف كا أب
 ل كوره مضارع ايفا ليمسلا دال نوار مراه سحري دمار وسار ال
 4 نان كو ادهم يف كرف نوح انركذإب | يسارع اراح اص ايرو ناكوامالكرساإع
 هكا ةرزلا سده رعايا ارا وزهلار يف يد عار فلاب ةزجل افلا نيف

 5 مس بال كح 270 وصلا دق رلو نويساو ل علا بعتها بدقااإ
 مسار رنشساو تربوا ضنرخوم ب ادرلاو نقلا حيو ساي اره ةرهوما ايلا اهرعا ىثرت نرلا مالا
 لت وهاؤي يفاوض اهتم 00 ايا يضاسل

 مم نو طاب اوباما كاما
 0 بدك, لول اوف و بايو ملا ره صلينا اه ماى لا للارعب ررتصو و هني كح كجأ

 تلاد لابن وراسل لعب ل رتل انا ضرع وو هريس درزن يلارز يم ل
 بوعي زوار تار عة رش ىلا نم اداهيوغرسمو اند اكو بر اعزه إل
 ا كس هلال زدنا اقل يرن فالا بان
 5 فارم تعاون: روما ابدا اهرعارلا مارس مالطا ل“ ىلا يس راد

 اابرما نولزا ناب درا ىلا بيانو رب لا اولاين ليكر ومما جرد
 تو تورو طواطاول عينا رفرل تءارررلظو كثروا يع لع اصلرع زاك رو را” حواس ارب تالا عرب ماها

 _ نالودر زوم عمارفتايرم لابو يطلع ادن لاهل طرفا
 دلك دوريا عملا ايسكو وكر مم هزيم قد شرلا دارس قرود ارموتر رولا رازت ع ساو رئنساإ
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 «نهلإ/ يمارس و جل

 لواء ادرج در وما اقوئ يرمز د دسك نرسم للا بر ينو لي ند زو امس
 مر للشمال لور الايك هاولسجس رواد ينزلون ديو هس
 0 تسلا كرواو زادوا كر رلنوزفلاجان و رلارسرلاو لسيد إما نونا
 كلل رس داو تمرعااذووهمان اخ شبل ئسضاذا يصلان خو

 كنعد اعامدعا نتا ن عونا زور اهلا ركوة ,ميلجلا نايشمم
 /3 يفند اوو صر وردم دبر تول لها كدا ل للوزن انوار
 مولا رلاعؤ ام الوئ سن ا نعمك صوم نرن أك يفوز يح قران و ةيما ئ بلا
 رام انواعه سكاف هن هتلر ليي رسسوا ينس تسال يزل رض خدها نط دج
 اك يدعارد زرار دانا هيلع طاع ن يؤلم كنيس منو هس تلاع كن ورد
 جياد: فناراسسا عازر انك ا زنا دع وري كاوا عاكس ع
 1 احا الكم دز ارالا دهالاى الما همني فيس "سال هزه عرار كمر لد دوو

 ب وكوب تار ام دا ااا
 لاب اك رباادهزواورزولرع يور بز يطلع نزع يكول لان
 او ىلا ضف يوان نسا اطار هد
 ظ ئةسن دا كنز د يذل لوبان راس اى 7 مو يعريم مارح وكررده

 | انور ءاملا يبا يمل | معد ريفلارم وا اذه خاب ك6 اهيييرا نحل دموع ه

 لاا: دهقت سينا يامل نري وتسليم ام شموس علا تنمو ويلا بنج | ةلاع وبدلا تاز اتي تالا هسا نردوسي ثايب هحاو واقي ى ردت عوز جيانا ف

 ؟انايوورب ى مبدل ويثاراموةزيقو رار فكوسوا عرفو »ابرج وهصدرش اعلا
 2م رمال ف داهظاسقا مم زرنا نسكن بو يناس بدلا يوي يده ا ةددو
 طهطا سالو لي ةلصيول لوب /ةسعلا وتعد زعيل كك ننس ا
 داب صياد الو دابا مرعب دو عه هنيك ذينو انو دوم ننشد امر هدي
 3 او اك اكو حلاو" ساهل تاالوالاراّسس نانا جل اكورتذلاو نزاع ارك

 دم اداكو يسن لاى غؤ ذو طيور ظنك نول ىف
 لمنور وكنز ىلا ابي لال جافا تياروهرعرداو تع

 يكرر يالي كفا طلاب فب ونس هزه نعام زع ىو اذكوسةوعرلا يع
 | ”كالولا نمو رسولا رفد زل رفاق ضو ذم ثرع يفاو داك يف دمي زيكوزفاولا

 "الادب مدل فيكما سوما / دس طول مثلة ظنون
 كلل لانك ادلب يصنع لاو رزه يور يارد يل
 لب ثدعا ]ذا عرتماو لبر ربفجلورعاواراداجم عسير ةريرلا لهنا لير صر ردلا يريم وت عي
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 قينو ير فال اكتمال ويعمل ذم واخر اسلي تنس ذاعرعم يدا
 ريل راو ىلاوررعادكع ترف ثر7 ل كورولا سس مس نمير اهو اولا وف تزور نو نير حيرت 0 هل نراعإ وجب غيلوا ير دلاو يني اد سني سود رطل نم قرع ت ادور ططم او أني
 داس اهتبتنو نواه يمل وازع فقول واط بدك نزس اي باعوا رعي
 ارانب !ئيرلامل اي ايارو الس يس هيي أ راب د ورل ار اىدلاوزيهداكفد وذوي تلاها
 1و اهلك اماطناورمرعترتورب الارهاب كيؤرتلا س ىنلاباو قيال نيل

 هانا وزال ىزدارعوبللابريفلل ١ اهلل الاي هساو ندا نوجا ف
 كيال عيري تردد داع >7 واورلا ىرشلا رسب زمالتفلاادا نس مزاد هرولار ها
 0 هيا رسل شو نيوولارفا درة لارين هز ايفو واولا عفو لاش يف كوحلا اوس وسم

 كلاي فرع يردون ادي دركي دركي ورز لمد ةازتر ماني ةررس مو ءازنؤ لفرحد
 الا عد ىلا لولد هو ررب بلع وصي سيف نول ايران
 هيرست ذو ىذك ىتلاسلا صادرت كس اسال راع لإ ى راع تت يلا ءاطهاو صرت
 هلاك بوجيو سوت فالارع سادارلاعودر قرات الخام لال رش اعد يعر ومال د والاد

 ةريمم انف وترصوف لع مدح اكوزاوث تادو بلاط فاني ل لانا تسع نوع كتم
 0 ياورد لإ # ولج مراكز را ميزت هماتياداو نجي درع كك ظ

 لير نار هارى رملردث رعي تكلا تييولا اهنسزعن انساب ةزويتسرةورو وإلا
| | 0 0 

 0 ءاملاركسدر لال هز رجح راج اوريعحلا_راب طعن طيس اوال
 0 زرنا مساع ورح نويزع جالا اهل يقو يارد
 مترعاص نبريئ كوكي اسجل ادا ذي راامسلاداو اقلك انج ر اد ل ها نوري ريل

 كتان ارو ما سم وعةزس الا يدان غ نينو دل اذ اك روي ابل رحلاو فرع اا تاب فا كاا ْ
 ٠ مكي فره لجأ زاب كو وانس داما لضفايرخارد تصربمل انما
 نلوم ولابد كوخ نهعدو ضل نزلا رسالعب قول رشاش ٠ الراو ظنا مانو الد زهره فرم بابكر اب فخ تا طا وا زب يف تناذهو ةلزفو نرد و كيانه لازما يف دوال تور ايفان ٠
 ييسر لوين ارادت رف ا تيرعاق يل ادابن رطل اك, مابس ةربسواو لس
 لازال نيالا ناعبلا ئااط رفع اهنيرمسما*ريلاب ليعمل 0 فاه روكو : طرفا انما وا ونس وصوب كحل نيكينتئس ضال ذو فاعلا هناي ايو
 لاح ةزيك رهو در يدل وي مار فاو يعانون زهيد تزين رتل هل اني لهاد عضل لاوس نفل ارد ودلع امته لا
| 9 
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 تلال الا وابا نون هناك 230 نو سؤ يعتاد ازا منان تس
 لاو رمل و دارو ول نب لإ 1 أ نلعب يتسم رم لالالا رذلا تيل اره

 ريفا رش سيريا ىو نزس هوت يريلا اضل زهران ينو يغرم صور ذا
 "هاما زارنا دب هنعمل املسمذاهضادالو تومان ديول فاديا
 كرار ضرما, تامر وسل الرا نراه مارال ردك ى ليدل اولا لامن ف

 ازيا يدك لاو تيودور اال لي تح لأ
 نارعلا لري خد عادا ىف كاكا دش كرن يتضامن عري نا دل
 او دراريع نكمل نشري ادار ران وابل رنا
 وافل 1_٠ ىل | دهرا لا انلدنو سدان رولا سورا عنخ ل ور سس زعير
 كبارا ةيشااس ايو ليو رنا نص نال ١١ شركا يو نركز نيا ينل كاسل
 ”اناددضولا نب ب حلا ذيول ب يرانا وردم كلر
 نيالا ينم اح ان ىل هدد يلا زها يزموءطرت
 ل زرط اهم ىرب الوتس اهنعح رزصم رمل كزفاعين مسد يبحر هسنيعانا نهري ين
 1 ةبفائو نارا مة مالو رحل بلا تافيم ناوي الار يبدا ترام ايالرا

 يمل رن فو عرطورمراك باد وفض اعمل يدا دراج ىلع بوك يفز
 اسوي مار عزل ماقول! وقيس رم للولاد ةصلزت وا
 ناك نرجو يلع يت ناكر ولا سن عقم عائل نع اهلي تولد
 انبافناو وفة رم نيس زلم ىلا يرددون اما نار د ماسالا دبور اس

 داس كلارشو نمد يدم ةنسول يسيل ايل امو تحال ررئس ةدارغ مازاد قاف
 ”العإا نك درازرلا اداسردجا ينل عطاك الا لفلاييرطاادادادنسد ل اهضاا لادا
 ناوزاو هوضحانع ام درع وها ايزو در عوازل ل فاير
 ادا نسكن وداد الف صال ينمو زل تي
 اقام هكأي كلام ثاذن جداريات دنيز ل ال ساما
 ماقيل نما ورب ياسا الئ كره زراف ارظ طور مترف ىلا كري تلبس البد
 املا هنا سة لوو ايشوعرتو قراوملا جو ىلا مهي مرو ىوازلا عفن عرج مامالاث
 ايما يل نر افرعنا امد عبار توري ت سو بدنا
 امم دار تدعو تيل يروم اول دايازام يال سيلا
 اساور طاري مزار درر برك يضيع لاهصال
 ومال زول نزع معيار متو كروي رفابدتا وكر
 الا ودب تاموإلا راهو طا اورهاقلا لى وساىماتن اكره يم رمل رتب يرلارشولا امال

 ِ 0 ا وبسم اخ ف هارت لا

ْ 
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 0 مضمر يلا ينل ار اهواك ووالي دي يا ةنب كور لجل
 لل وزر ماريا نكمو عرش عتب امثله نيرا داعي لان نري نر يلا
 "رخال مارس ولا كير دع رك وتلا ويعلن
 ءارتلانيعاع سي سمهتشلبو تارزلا د عر نع اراب يزعل ناسك دعا رونار يكرم اد
 الر نال ىدراعرؤو سم رنا ل يدعاولر دوسي ا يرلفلا تبأ ليعرف

0 
 1 اصل ءنسو تملا ل رسولا دنسمطولا زم يييتس ا كر الا عرار ويداز هدد
 اسالك تنويع رضوي اك يا يصنع عع كرر عن نغناو
 كنا لئن جس رسم ن عنا د لو تنالج سلق يصد انو لوم راو راو بدزا ردع

 ورصد, نمور واف كيرا زو تام غدد قة
 . ناله يرصإ ىو ريع درو امد اع تنتماكعو ف ذا اهلستان ارب كين يع
 رو املاء تيرا قرعرلا جرار فلا بكل ير يروا سلوم نهاري
 كفر انااا سيم لمطار اما داك يلاعو لوحات رض م( جرانفزماال
 اكواب كرو حاشا ونود عير حلالا رساداو قير ا ةزئييداط لرازاازبل
 ص راللرع يورط مرير حال سأاواما_ضنل نوفا يبتسم وبلا با ريورطولا قرم

 0 10/0 زر ابكر ا سول | 22 هد دالو تااكوم امرك تناولك

 راج ناقد وحل اره رمل الا (هزجإ و ندا وما دلا قفوايزحيرم نينو
 ياو ملال ميو سرررد ى ب كياذ دفتووملردع نرمي عون زل الاياب الا
 قولا و ىمأ تاتو ذو ريا كو ودير الو ذر دع اعدل يؤ دراكولا ظ
 ا ةلاؤع اييرعا ند ناكاز وسل دح ان ترعاها :اوظولا هدول ري انصب
 قارون كرد مديرو نكي الا بوما تعال ف دف عايل

 كرير ادار ىو هرقل حدب هللا ل دحمل امتاز يلا طاق ثلا
 ادوات ينل عىرر اينما نزعدئاد وعدا ادع يور يرغبن د اقبل دقت ١
 يا دايس رف كرهت يم هلا امانا طيبا ثيل
 ليس تالا[ 2 طرطوس «ج وتسلم ترج رز تل

 ونور يورد اراد عت! دعا اكل للا
 هوز عنب يدركوا الن ع موا طو لصالا يداك زرار هيأ
 صعتول العن كرد نكد اؤع ديل سا راكب او رصد يار كيلر بايد لاول
 ليعسا نو نرسل تبلى ى يلع يدوم اورج فوتو احبه ماريو هنا ووؤلا

 هو يس فار داد دل فار تمدد ويرحل اذ اساسا الا كا
 /لضام مجبل نرصد لاري ابعد عزاب زيد لونها رعن
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 امام كم ردا لارا امنه ةساور سوهو: ند هل الر راج
 كازا : !مالاندالارحل ربل يصحو خج ٌ كملنا لا نر نراعي از أرحب

 ا لاك هزل غامد رام ر بلر شما لمواطن ع
 و اال ةضدم_ل زيوس ياولد تاز حو ضو الابرار

 اناره وا ذرسا ةماعلا نيرو دمام أد ضان ع ا
 مادام وا هريزفاط ران يدكتردج ذورعلى نإ ارور ارسال غيرو هس عفا دري مز تأ"
 لمدد اكو نامه داو ابر لا ىفد عيضالا عدلا علي ا ليباك ل مو تخسر عسانا ثدوا فخ
 رغم ارائلاردلاولاتفناو الكلى نارا شو انه اهي امررفلا ف توؤو تهيب
 كلر طرمد وب ةسارلإ دويعرترم يكول يار امرت رغسول | سلانع
 ع يربروياملاو وللا اربد ينال اعلا درع ل ملادشم اي نر رعبس لامها اره ركب يع
 110011 يصل نتا يرانا ليمسلا
 وتد ءارهدرولا فلها رماوادم تداواهع تسال ارسنال هسا يمس عر يزل
 رالف ة هجر وكرم جا انك ريد ررجس لورا كرف فواز زهجرإ الوتر وفك

 لد وارسو ولازا هيمو يواو نع هنموو سوما ف اور يس دلو تاكو وزما له ف
 اها يادار بوو كلا ينك دموي ال اوعي مد د
 روما مود جار ايزهاوهاها هيل راصد انرارالا"ل اكرر (امالإ تره
 0 نسل لا نري او ولالا سيرفر عسل رفا ادرس دسك تي
 اوبل يعلو رف يو[ نمل ردك ديك غو ويلان وكمل لكزز لاك
 اه رحال والو ت نافيا كرف لعل امر ى درو روعي اغدم اس عر ظنا
 الر لل لارذع ىزارلوواولا وركز ناب طلح دينيس ف داب سارا
 ١ رار داودر ولا دا اهراس داو بترو دإلدزا
 ش , ”ماهقحل اف هس ذر كف ايدك عملها وزنا ناكل اذ اماد اد يب ينس ئتلا

 ١ الالابرنانرارب بعزم اري ذولا هاسكي كنت ورفاو رمان نهتم
 لاير اوواوريلا دل طع بى نارى لاما ريز يدا ماو تسع يور جلا ل
 ا ربنا ول عي كبرنا كفا لسور اهب نه تن
 ١ كفريق رمال نال سوار ىلا زل نير نتبع ه طلال نرد
 ' تار ارلا فدو ارنا وطور نير هانم نقوم مهلا
 ْ بلا عا هرفي زهاو نكس دوال ل ذم: ط ولحس لبو عن نعي فات

 ازيك لاسبوع سايل ايوهسص تاءازكع ماما ان
 ا برواس سرر فعادة قارلات وأ دعا عيبزيفسرسلال ذكى ور ىئيزولا اح

١ 



 لدا هرا مرو اقم عاصر يالا رهابد وز نشا ناهبم ا سرر ياك
 لي ااورعهاا ادار لير ارو سن ياحلوين نادرا فذ لانسا

0 
 . هس لهل ما دش اأم او دمكرماو لاهص ب جوت وتنام ىع”لا ارك تام عال والت ناو

 0 ماسلا درر ولامن اي سوار اوس فويل اح راهم كرت مرتو روتر
 0 رم فرار ذوو رسولا احا ةسولجا هروكو نش ةلاركوازذ ىلا نرملا

 59 2 الاثار 201012100
 “ال اال يوي اهو ردا ئسسمز الريس نوص:ن ظل ذاع سلال رشا
 *”لفئس سكود صورو ايوا نوط رس ىلا ددارعس از ىلا يالا ونا فؤو
 سارا تريبل قنا بزنس زاك سوارا زربتستو تان
 1 داب واياد عنال ذم تن لال ذم ههتنكو فا سلب
 0 نبال اما رز رمل نمسا عضارلان ركل نإ للمسرح | ررايلبو ئه نسدورع ولو

 وضرر ياا را طوال ز صوم نعال زارع رويل
 ل اذا رف باقل عل مسالا زاب عياد نسب بارما يل سن ورسام
 اولا باك انادي نربط اير ارا الاي صااب طارلاعلاو
 وعايز »نمر ىلا دالط تناكو مادام لش سانلافرزاكلا تيفو قرم
 0 ريا زساوالان وكول ةنلا ال - يلح بوكت رقم نق دو[ تسرع زاوا دار تبا

 ”ا ياجمال يمان رو جنمملاوو او عدا نو ربل تلا زحل اهزتيفذ
 اذا دب اردو ورعب لن دوائر ل الالي قرر عويس راب
 0 ةلاعرايدرولاه رسول ةنف(يوبص رجا امينا زاب عينتودا ناني د لان
 رح اد شومر اكمإ يسلب سيو رخال ماعدا علا
 .01 رالف نار تلات دولا يفارزو تيل هطملا ودصااو علو لاند ضل يشب
 اهواي ادعو درت زوال مدل رعب مسهل !ىيودر غلو ريل تظن
 يلا اواو كر راما نيلزعو ا 3 زلال عشارا انكر / 2 يلا لات روم ماترد لا رمل

 0 كر ملا ع لح | لرد ناكر ننركاو سدازماو نين! نسيئدداعزل افران توزر
 رض تاروت ساهل تلا نعئسده بوعد كا يفاص يل يدها ينل نان
 ثراها اواوملا يبغي لأى ادار ناك, ريل ناهي متلار سو اعلا نان نا الا ىلا
 0 رروهسلاو احرك ىها هبا خطو نابركى ا رزدلا نص رم اهرعا و ةوباىيلاوفو م م ف اغوملا

 ل عملا عا لو ور صفا ببر خو هر رحال عزل ىلاعيلا ريب للي رح اوزحو) |

 - اكو نريده هدير رول ذاع اها عا فد دال نوبل همي وأ لالا
 انسي تر ىلا عال راج رز اهلا الاهل او نايت هتف قرا اقف
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 .٠ اندر ئياطع هارفرد دارنا زو زويل
 وذا نرجر مالا تيد داو زل كلو يزل رو ثزرطو تازل دنا ني وسلا تالا ادنوع

 الافرع اور نب اخ ولا كرة جوك ينم رجيم دهدف
 هوم طهي اسيل وزيد نوبل زل ازم نام رهام
 هاكر ردو ربل /يحد رفا ذا مهار ولاهم ذل
 لاو يق اكون نزواكن بروما ون سارا نيكس سر هنرقو نير لا نزضداكت
 ايار نيو ورار لا سار ىدلا كارد يده ربطات تلوم تاو الك او يعادي

 لهو افاد كارا ةنروارا نمر لون بر لج | نر هلا ىف لايق لوو دل اوقف 0

 ادار مهول نص مزال كو يري دارد نوعي جول نس نزول اه نيترو
 زا ول يرضابرتا ومرت تل رع يوك هدد منى اوفر ماب ل
 ١ مولا يرمون عناب كذلك كا عفو ذر ىلا را يرعس
 متناول طلابها يسارا رفا في لسرعأ علا هةر يشهدها وهاد
 فر زعةني نع يال ءاهزم تلاها مالزلا تنل نيترو دعاس هال موال تو تو

 ظ لاق وارسارس يدا ىلا نمر اسجد بأرض زجر دوغ تح جيلاني كي يلازم

 اطار املا دابا ذادعسدحاوبع يتلا نامه د يا يعسرلا مسبار ان يك دنس نة ثيدصوذل ولا
 2 2 بالون ارد تنويع نفد درو ازال ريل يقل واوزلايفلظو طاولات

 تاق رفا ندرك هدا نافل اراد ىف نفد درا اكن جيل حسبي راو الرو عو
 ا روك قاصر ىلا رولا ' رارثزوعيل دوسري كست ارهو نزور الرعسلاظذاح كلك زل

 اف يرااستلا لا رعاوكب تق تالا العلو 2 الرادود را ساي ورك لادخال ان
 .ةراهواوودادار وسوي نايل لح مح نسم نزين اسداءاررتو فروع رب ىثع
 كافرا رف ترحل زوما يدوم نوع ومها رلاباتإلايروههتسم اروع زوما فا ننازه

 ناكل ىارعلا ب لعرلا كك و م اولى لثمن ا دبس ' ردا ريالاربعترل ولا رست

 قارب ثلا نووي قاكضب تدق لرملا وكيوت ركاترص/ يابا .ثيفنى ان نري ل
 , تار وجلا] سلا يسر يد مدا ةنيرتالا ني يفر نازن يبيح فارع يورو جرم (انو

 يك ماوولراو ريل عل بكر وج لا قالا رحسرلا له ثيرعدارئ لاي ير ني يني داؤع 0
 /“ كزفلا راب مسا اولا نم امأو ايوب ذ نسا ما وزعي ءاهدح نيس تلايزه ىلزلا

 يزل جب ابنهم لاسر وصل لاو دوله ل اكلات نزولا داط بدم
 3للها تس ريس انفو #لازن تعرتي زرمبمما يمن وودي ا داهص !لض ناكر بذور

 ناعيا ناار دك ينس ليو اصم الا :زاو تح ا هزل يف دل نزرو ياماما اكو امتي ذام
 لا دال. مهيار داركم ه ووو زبك يسد اسإلا نزيل

 اخ ربحا ددل ساق دو كل كدي ا ىم نتائام فمن نوي لاو عويس نم ئائاددك



 لور اال ايوماو تاكل اقروما ارباب يادي حلاو نعال م وةنس ظ
 شمس هزارسم كدت يلوا وك ندع ور هان ئرل اديشن ورم عطرا سرس م ىذا اي تنم

 تامالاروب 0 زار ثرمانرول اها ناغيااذنهمرلو 1 ورم تادو

 روي النداوي ريلو براري عايل بعطر افا عملو سم

 رب هارون بواد 00 بكي امورة ل

 2 واف كاني وبار سنس دم فا ريلا نع نكاح تو ار اطاعنو يب ْ ١

 000 دار دورلاعال نظل ادعي ى كفاه ر ازا اطاع ذود عج طاعرج 0|

 هاو دز كارد ودباقترلكدوزم ننورعيول زويا |

 ان را كويلو ىإ لعذر رم ولالا و تفس اعزرلاىسضىرعا

 0 كلك راذاو نايس عزه يار اوووف شي رادع ْ

 اهيل ذاع وزرائه ءامزوفل عا ئرارشس وكر ادشرلا راحل تناولك سفك و ولا 00

 والو لتولي ناعيا الدال فره ليدا و يناع

 لع يوك داماكد يكع تل لول املا طاع ن اك اعزرلا و يلام جماعي فاو هنخانراناومض

 رداع اص ديال عي تهلالو مت فارون كس زيدوكا بهزع ياهل ظ

 عرايسي رهان دايو لسا ع ورلد حرب نادل املس عاما سارح اهدي ظ

 2 ودا امر بسكب طاع ااا فاتر تيبح اهو زلادواد ظ

 ٠ فاد اد زوجا 2 مءوسا لاق لوفر را درزلا يكل يكول مان اد غي

 ير طنا افقد دز افرح نزلاهرلا ديارنا طواله دارا نيكل
 ص رفالروسإو عش اما نورنا نبك لهلالا ن' ثيرحلا ايت محير امك 2 -ء لا ريكو اعبلا بو

 اناا مرر عب اسس يي رار تمنوا رطل
 رم كنار كاس واتم اندرو ارنا كو ناك ىف ل ازاي

 هل همدان : يرضاب م دارابيدؤرلا دماج ث رفا عويس طل مع
 ملي الاواط ولا ضع انج فيول ا نابع ري يرهطإنإو ظعاولا نبه ام اسرع نكرم ابا

 يي يزد مداها دس ىورفوف ريباك اظن ل نال ياربي
 كربلا رفلركذاميبها وماما جادر رباروتنال كيف دارس رلاو ب (ةنيرها ريفا

 رويدا رولا نعام دا عيرفد مالا زعيم ساند رلاو »قوبل اركب راك سلايفا ع :

 ا ىزز ىلا وهو طير ندا رعو در طور ] دحلا سرس نجي رارس هاو اوفا

 0 2 نرحل كيلا ومعي درك لاربع ى نوراش لريتنارشولا هزل دالي دكا

 ا اص ىو كود ماز ازا قادير تيفال ضبا اسرع ان قنكرسرعو ور يالمزلا

 لتنال اوعي رلانرت للاي رجس اء نع درت ن اهص || ها نعال درو ةينررراسال

 9 راضوولاهرايتددرداوءازلاةثدابلا هركسببلا لاف ]ير يلج اهني امو لومي
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 ظ امو هدام اولا حب ايارعو ور را صايع تاع
 نيدو زلاك مل انوار ةانال زعير ب كايازكر بامان هب سو
 ٠..نزلا عرفا و رح ضملا نالاو ارلاودارلا نوكسو بلل بحقل نس

 كاريكا ردو سنولا ممل اله ادار يم عز داره يان ين نانا لا نع
 | ةلاعإلا هرزسلئابدقالم ار طاسيرولا نانا ئيمولاىلاو هسا عي درس ارو قرنا لاب
 | م طور ولا رادو كرمت يالا لا ئانلايارعس بج لمد تنعو منع
 ١ كال اوروتةيرلا دمج ل ارعر هو هنرى رض تموزازئارايااهزيانفد سارا زل
 . اواو رضا د الور ارد ركام ىف! صاع ث دس دام رم كرو سيزيد فهدوملا
 . اقفاؤورلزدلايك رج إ حاسبه ت انواعها ب ين هلأ وردد
 | ميلر راجيا لاوس: دولا رو املس اهيلاو سرا داغر طع دريل رعد لا
 ٠ كرفؤنالا د هتسر رف اىلاردادإلا كتر (زر وللا راكب يك اراد ع تحال ملا
 لزررطلىاب نون رئاقزو ب ها اركساردولا ناره لرك ىلا جاور دادز لوو ىبساولا رق
 . اظرف رالا نركز نقتدي وعوب هنعمل نولي يحاور كس ع
 ةعيزفلم ارحل غر ندب يللا عجبني ديرك شازع تدهور فورد عشنمع
 الاارد نوصل تكيف دلا ناار ل رب رم او رهان ابيع
 لااا( ئرارعرب قديس بل يربك ير امال الراب ره اع عينا
 كالا عر مدا ىرنسبرعث دعو نونو لال ةنسزإ تس درو يرو الا يدويا اذائيدادزن ير
 مرا كار ا نادي لإرادة وو ناريمان راضون والع
 تدع راكب مو يلا رل دو اساور وكبر م هلا كرولا ناودس يربك نمت رنا إو سانيا
 ةةيامعزفوريزدوركررعيدحاوإ كب ادزنولا/لاؤ ردياخهيس ٠> ع
 لو رف اطويرها نولاز هدر سنسر وف شورت اوبس لوح اكذب هلو وساد
 راكد يىنرعر يدها طيرطضولارو ضو رلى لايك كد اسرار تركيرولا سما
 لال يازمن دسل طوره داك لاسر دعلا ميلا ينو ميم زدشكى اب وما دافع غ
 ملال نبيها ره رطل سرا هن بيلو رع مد عسل كرزمعالاركارت دنا هنعا م
 لاتعلم سو اود دك داع ورمل ناسا وبكر اب
 هوك درعار متفاولا نزعل ارى يدريوي اهلاراد سفن فوك عشار اى ىك اركر او قاهبص

 . فرفاودلب ناك يكركر ا عولورزم قدوه 1 ةنس حالا ندا ْئوفذ يلا كلر انا
 زكر ارعرر ات مرلاااو ند المس رفا وشلل 2 اناسيدار اكس دافرتبرنىزلابي
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 ارو دلوةردرلاس رووا لالا زعل ويلا وتس
 1م ةرمرول اسس لس لارا مولع با ضاا ةدوحيغ هد لع نهتم اد ايل نم ناكو يرشح

 و تاما راز وهما وليام ساجر يس كا ى ناعيا هك ضد



 0 نونا ويم الا اولا نركس ل معن تحد طحأ تال كولا نابت لالخ
 رز ثيرحيولا ديلا نادل رمادا بلاك رسما, ساو ادرك نافع
 لال عي لمساب ماج دولا يسؤرعبلا تان ف يرض ندرس مامي يدوم
 ليا ارك الإ زا رهوتيام يدان عزام ر نر كيور ريل لمان فهلا
 تايب ينارا مولاي كرار زلهدن اوس نيود اعسيداسد تفر وم
 نق اذكار سيوعلامعنسر) يدون ١ ماي امض ارب تيان ا/ ياست نارا
 0. *#نلااردد ةلصرم اورد اهرماين ويارا نطور روسيا رهن ل[ وح ىمار اشي
 نصاب ث رصو رايئلززب ميلاد رم تازوبت يف ادرما نينا نسر ري حلالا بلا

 نيرا يودراوامامزا ناو دوا ىلا ىو سى لاددرما دزني ولاني زال ظ
 0 تاليا رزان امرأ نر فايل واول مارعرماو فرار تودع

 اال د هان اكر ى .ةرايثو نارا از نول از ينو تنال اعرض دارا يلب ظ

 ”ةلوونبزماع تدع تساوورم مر فاس نول عاتاو ريك فارص سو تاكو تير لاباس طوول رمل
 0و رايلااهرتا فر تررمم رار جدو اولار وكسور عد دسرولجا تاكر وكوت متن دلا

 ترازدلاو رولا ى كيلا املا ب شنال ارونوئملاو يعنو ب رار الاد عإو
 ايار ماده ىرفاوو ركن نياق هللا نكرم نيا لو
 ردو !ئاوللأنلامو ص هنو اال ري فاو اواو ى زول ان يحب محلا ول ارش ريض روم

 00الف اسرإلا رجلا نارع رمل دل نعمت يف رجلا لولا ت دعا قرب
 رع ايي سك_يس رجلا هرمسا قلاب ساو لاله نرسم رس امير لايش

 0 ورز ةووالا رك ل ١يلك نبى استولوا ارو
 كي لارشإاب ىلا اهنس كازهساى رد حرر مو كررت اسلام نعد هرم ناشر

 نع ناكر رف ضو اذس للرب عكا اقواظو لاا دراما اك رس لا رد
 ”تا!اوباوذا وردا نيرهحلا نولابو لضزلا كنوع ناسا زرار افا يدل تاب
 نيولالود نوعا سجساع ماتا رو عب سوسو هس يفز اال
 تلاه ترلووراموخو نما! مف سيبو يفدالو تاو لف وظف
 د للتالي رد راولرو ذك اراد ياهنل [ك مج لأ لن ذاق اسما
 اضاف ردك رج و هرررركولاننملا رضوا أهرب يونيو نكاح ط زل بارما
 تكلم ويوم تست ايدو ايدع ني ىلا ومنا دك اكرهك ينوون لان لااب
 ضي فوفدادزلاراهارا رولا كادر نيرا لايك رم ياهلا
 ار ترن لاهص لامس رجلا حلا يزرع ودك[ ه نمو اا يدايت ثلا
 راه اطهان لدهن امملارىار عنصرا تصل روجر اوفو ودرع رك ككل
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 ايطار يفرد الاياب يس اس عكار رب ولنو براني نا نسال فت اسد
 اليكائدراه زهساباوزام زملا١ى رسل ملا اهاوإ  رحاكل فل ال فناتق نلوم [سرززلا
 لايليق مي رفرار داجاو طن فص ت طخ ىل زوما رار نصير و دنس
 املا ىبدلا لاو نلعب وضل بطلاب سن نيم هربا بيع عر ا
 نم ت دود زعسمار راني واسلام لرب سهل ادرك كيرا سيال
 .٠ 0 ناد ارفف ورك الار ف تور يول تشاذ مال مؤ دلع ب .وبحلا ٠

 ريت عع متلانمل نايل اقول اسمح نق بروج رمال ارزدلا باومار نوبل
 راك! ردم التوليف نيترو | وسر ماما منابع ل نار نس ناو
 2 يقازو تاو م تل لرمفو ةلمرلا يلازم ثد اها دنم تورتيلا بدلا قارب

 هاجر م كاوا ميول نسوا نضل قران ناهس بيل انك عودايتلا ند 1

 انيس يفتو نول عيارات علو اذى هاهو كليو ادور ماعد فاف
 ل ولاد عب كارما نري يرو ى ترابها ليسا بارو تمم

 ب
 .٠
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 0 1 اولا
 للبوابة ترتوي لدول نزيل سواها وسد لاو فز 0 كة ازال وز سلام طص ايل ار يارا ندع يل 2 ريس ييرعا
 منت لعلها ذره تطل ىاذ» بياكل لاك دل نزار اسد ارينا
 مالا الاو لادن يكد |رانطس وجا ةريم ةنسن رمل لم ولقسل ربا تزادعل
 قولا ندع او هطول اإل هوو نهار وخل ادله عوار راب
 : يزول دإ اسوجدع سمار نولي ىس ماونتن ضو ا) نيكل اساملا رص يالئزلا هرم
 دكا هر كرلاربعول رولا نعول ايلا يتسم اواو نزلو لاطفال خلا نر زهر عاعلو
 ان الر ترقد نر تلاع ودام يلا نال وضل الر انزال

 في انرلانيو درويش ل تندموا 0
 "انام بال اك ير رن ر وغرف بويل ارنا ذه تروا اغا دو اول نكسر 70

 ب اهالى ياو بوكر اوبن ة برغل دكلذ كييك لدور وعنيو باب
 لل انا اهرفايفر ب ثمل لاكي ب ولان نارتو لن يال اوي بعمؤ وال ه

-4 
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 الانبا مضحاو تالا مار نو لا هدفا وتل زهارين اس
 دك يزالون كارما وو انس هأ رمل ئيرارب يا

 اكان دعاك يذكئدز نيا ددا يدر نملك مهاراي قومادز يدار راج الو ضارا كب

 ا روان ركسد وحل بلل كال أ قزطلاتبلادروابر هنت ارا قطر اولا ل 0

 كارلا ديما لاكي زل نيل نوري زهأ ةئل ىو ناعيا نه نرلاهرفا يفد
 ظ ا ادام مارس روريول اهنا بتنلا فيحا تر
 . رد تردكي اراض ب ودم دارها عساس



 بو: ةبعما تدي نيد ياو داسيا عير نير ضيفا سيلا
 مق لشن ىلا ىاىوشا ولعل عا ةنسرعالا ير 2 رلد طع هنستيدالو تناكواتخ ىلا لس

 هشام اونا انوي نفد اكاد الار كرمعأ انوا
 كليماسعيورافو الكر ارملاد اركي دعا فيي دطل دعما الا يري ىل اا ع ريم

 مم نور تمح توي راجدراد ردم( وم ليم ت كا دروانبتسا لح انفاعااو تدون
 ضو يلا داع عالى درو اوتدسللو عسل حا ارا اسما لغير دنحأ نيدجرولا لاننا
 سلع لاو انا بلاده نرسل لاو عت دعو تس رعد رشما ير ظ
 ناترمتلاست فر الا ابريل مرق اور او نامل عون ول فاول ارو كغ عاملا نا لل ٌْ

 مناير هر عيونو طدادجل ور ها رغد ةرارت لي اهمصالا اكرايمارزنلا
 0 1 بويا اباد ةدبتيب
 0 0 ادوملحإ تددرم رك عيال وصال هنرسس يرجي طير دعودل
 مس اهوس وعي زخارف 3 3 اعا شوري يرق شو كارلا تلاوه نول اهدا يفد |

 هر راو و ملاذ زك ماس وورع هانم اساذا ري ذغ نقرا
 اهني ىكسلاهدوورلازعس يدين ع االول نصاب يره ىلا نرسل

 قرتاتدوتتاهن اوس ووري تدالع تناك رستم 4 ارتريا لل لوس

 فيمللترزو 7 از ىلا لاى“ دادي لاعاد ايزو انهلا ب, ةامسر دك سودرج ا

 © دالكووو اهكرمل باكر حأ ل | سمايل نتا لا نوبي مشار نع هدف نؤا امسك هزات
 ميجا رهتملاو روافد نوم ل لا زلا هنهداراهرت يوقعان ع
 راتني نادر حاز, بخ شدعإلر مؤشر يجن ا باعلي ينارع ب باعوا ْ
 1 ايمدلارزوربدلارس رضا هت يو يسنلا عاووناوباد 2 نصسلادرزاوولا كسب ْ

 0000 ارث ىدارؤبلا طقسا وهرلاو واج اى وبدلا سرع در إ امي نروص

 0 كن لع ليسوا ل ءاكور اقري للا ترفل ىرعارعع عي كزالا ىف ود قشنشلا فرو اك

 5 رب دل رفساا هوا طماساإ زنا قتوواوا دوس لة وتلا ىلح| ىتبلا
 نارتو ل هافاعر علا باتل نزلا ررهشاع لن زوي اتيت داؤلو ىس يافم ْ

 برم اروع مر اناطدات امه كئنرعا فضلا قلو عل كاران ل نإ /7 كير زمان 3 ادرس

 ”ديالسوك كور ازهرلا ك و نتلإ اره ”رمتأ نب يسمس ارت را سناب زا هلي ناو

 ديانا عجور اهنا شاني ار عالو بلاك | ندع اسالاد لولا نكي ينو شرا نما
 ميسالا داما نت سدود ول كوز شمل زبى وهاب ىذا دما يف
 ا كسل لها نرهرذلا بولو لدهاط لع نير ارصنولا و سمسم لاذع سرسحلا
 0س دو نلاساتو قولا دنس زااو تاع رسمية تاس ٠١
 اب يىاجاح حنة للا و نكون ناكل اقاو قنا 7 لى زاب نو بسد نو 271 نيالا |

40 



 راو عطور لادا دارها اشو ناثةنيف تاو تركو صاغ
 رار لالا ركع رهيب ملاوي ما نهي دروس رار نوع يره سات
0 
 ازور زاوع نر /دارعاؤه نمل ري شاول اه يبسر عرعر الا وامل سا ارددس لاصار هفا

 قا ندا لالي طرا العدا انك عسا وضيف
 هاردي علا دام لزرع ند تالاف تورز نناو نارا

 ديالا مم كاع تدور اتسم عر درا يادار واقر ال لاب نرم
 774 ةنسولاربتبرضا فطحل مول ىفت ه0 نيف الو تناك بره الا ضاهر اد
 لوفر مدار عار ابدا دالدت البي ميار اضل رسريمو بيع ومي نع
 وول را رمل بوشار را زول زاير يصار سلو وا زهام
 . ل ورانا فلا بلان لادا دايت اور ةنس دن نيو اري ريوس يلا ل ض ولت
 الر [نيوزل لو فول ىمرجر زاصالالا بيكر ى تل طرز لوب ساري ع فاد تدرح
 يضر حا ب ىو ترصوازوف ها نرثي لركن يول لا رم ا خمرا الع كفر وزو كا نس رعب
 كو زبباب لاك رولا رولا كاك ماني تاور عودر ئئذإلا ق دارسي ى كر ميركلا ناكر م
 مفر هداج كركي سارا ر بو تيرعدا زفر هام اف ردنارعي يا
 ناو تلمس ءاطعاولاوتلا نعى ودئدز الامير ركب قى و روأ ىف ىو يلا 1 ورمل

 وجل ملا رهف ترص تما تس زهف تامل اكو رسما لعرب ئرزتلاع ٠
 ظ يارا نهرا فيان فال جند امو هر نيل كي
 مودا ىو كتاوت در اعياد لالا يسد ريدا ب كاهل | يزشرر اعرب كرت نعم
 ظ ناهز لالاعرس جاور نم تجول ركللةوسسال اراد
 روبل د ااوبسلا ناسا كاك كج هينا ارسلان اري رخل يوهتوغ تس ماهر اولا
 ١ كا «داديرع وسعت كرجم اقل اولا يتب يو بعاد دعاك بي كيو
 نانال داكار وطالع ى دو ناو سيكي ىلإ لعادل هير راندي يسم

 ايما همم اريل ازا ررطعارااهرطاقرورعإو فرار هجر فال يقرأ ويحل مئاماد ه
 تيلي صا قرير ىور لتفر ارج ثيووملا ىحرتلا تفل 0 ااهندورم رفوف

 000 ”دوملا لا عيملا ييولانطررفولا تان عشت( اود فزع تسمم عل ىلا قتلا نارا نشرنا تان طنز
 رابع حاب فم فزردايقي ريا معها نار يل اهلا درع دارسين نسم
 راب همسلا فورم ا كرا لاربع ندع اير ةارش يري در رتل رونا ماذا ضدك
 ١ رج انلا يوما لاوس نتاع تح نبك عتجال اكذب كابس نكت زم تبع
 يي مابا هبل رنفاو كيران رج نوار دخت عر ريد اهم تاع

 | 70الف وراك او معا سس الا عتابا نر هاك ايكو كد كرر اقروا
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 تان سدو رن نمل جاهزا كرر هع يوصل سورا مري علا فسار ون بسر انو م
 لاف ماركعةوملا نيكس رعي ملا تاارصرل اع هليل تمام يصورها ير ل عندو
 لي راولف ار ودرم بترقد داق بع ءاسانمعار ب رتبت دس تيفال

 هل راو نررورو ىلا دنع يف العلا 0000 0000 ابل فد ألا نىك نرصد داب

 00 تار 0 رب ادعو الاهواز فو نول نينو اعل تضر لع

 208 لرتوايرعر لك ارو وعاد نينار رولا
 كرت 00 وعنك رواراظ بت ةكزرر تن ا ةداض ل هني ز لايركب رز لارا يدا
 راو الا ودلاو ىدضا نثر ديد بدر مما يطرب اريام ار هلع نس
 9 لافأفو تالا دش وولي ]اج كلاما يارب ترتد عاصر فدي

 ليكم لاول م الاداب يس كداؤسلا" ل الار دلاورم ليو اع سيوتسع يل يلا
 نيس ل ماسلا زا نع عدرا[ ناعرت نإ ارئاد سري سس رجل رزكرء اسالك اربايرسبلا

 رت مساسسو بكار متو قلل عا هيسناير ل اعلى
 م ادرج ءاكو رس الرجال اكو كيدع سلك 7 اعوان نييلماس كرر لاو بعنف
 الالعسارل 206 ارا رك سوو ارسعامترر واد نيس لرعي وموال قرعا نئيدر#

 تبر عاوبعرلا و نسر نائتفرر نيس نلحاو لب بتيا لاك تتفاعل هن ميعاراوزيراو

 لانكم انصو لدم أي يزداد سينن ىدرمالاك د[ ةنسن ىرسصا منوال اب كرت زارا ىل اها

 اعلا لن يار[ قوس حوض يلوم "نانا
 و حيل يعلا هفضرعا مل ارامل اة ايزيررلا بشرت نإ رئي رنه نارا ةنرسللا الاد
 زهور لَو اراب هرعت نر مان ع َنسنملا كرو يسارا لارا غدد ساريا
 اطفال تع« "سعف ابا عرين يرسلار كدب يهسيل ا نرعار شيلا مرسلا ل نب نر امك اكذب
 ا لال نكس نلبس فلورا ين انما مالا 1 210
 تي اواهلا رس اك ملا سهاد ارح يا ناكل دلال ارم له نير اهناق
 ادع ار كترم !نىنورا دس ورررلا اردلاو ب وار دار نسم نبدا رار تجول ]بسلا دلل

 يروم اكوزذلا امنبررلظ ص تدع ب ارل) اوي جس الاط ىلا سن كورال ب دل اليو
 مالسلاو اورعام توكوش ارد لا نما كي در مف لا اشهر سوا كريزو ةضالا هرب ادلع
 طاطادع نرراص هلا ميامي راد راركيلاو ليمن سرس يف او نارك د ريادي

 لا ياناسو يدع وامك اور لانو اوكي اهصلا مر سما ' هصالاولا لاف
 كد والو تن دم نيميممرلا لج تخطر لع 0220000007 هدر موا مسوي

 1 ثنيان زلات و اردنا ريدر مكي سنس زري اود تلد

 ثلا كمر زييدطاركرا كامل ارتجات كيسا رولا ومنلا و كير دردك رك عتيح دانا
 نا ارورعتا ]روز طفولا مامي حينا رعدرلا و مايل كلا ثوسةيحامد يضلخ تالا رو دفن ائنسن

0 

0 
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 نيل ولا سا نحل دادا عطلان تود رهط اولا تبع عزل: كس كوزاكي
 كنا لامار ا تالعلالي يكد اورعندالا دعما نعوذ ابل يلا رعس يرث«

 طر اردو( قولا هو نوط ف تاو تسند تناك خب تاكو
 .ةطرارباو زبن نك«سيديزتخلا ول يلقب مهدايمكينس اسال اربيل نول اى

 تازابو لع يال يسرع الرعي كرار لان ارعرلا كى دل عمل اوركيد[ ضعلا جيل ضفملا 0١
 الو ةاضاوللو ل ةفامترسدردارعس لارجاع دكا وكام كارا ونصر غل تير ع او ملل د
 تكف و هده | هنو منسورل نط نراك ناب ناكذلا+ن ازعل ليوم نسر يسكت
 يطفو رو اوكا نبرلاةزعو ويا دادس عد وتلا نعول ل ادنسس رق ناك الصدام
 وذ ناو ماد نا هنسروصاو ند مالا فحتى وولاة روع ياش
 طر اطمارع نا ؤمرلا ولي دصر ما زباو فورس هل تيفلرمد تالا عض زا
 رق ةنينمو اهب ت ادا اعلا مدو دارؤل كما[ كلارا طدرالادعا ندهن ننس
 نبا نر يار سابك اعمر بيرل اباسدرعلا وا يلا
 سادس ن اكقنسل له انعم تما ديلا رينا ولا يناب تين اكن لازما ينالوا يولع

 ظ ياا يحث دعوا طلال رولا عزجن بلاك وربما( طع صر فلا دع ذم

 لا حلاو رتاذللاي نقب نئرادش رحب ىلا اد نال هر رقد عرزرح و اريج لاح
 قفا راب دس اواو نسر نال ناسا شبكي رايب نزلها
 | تال بلاالواو رهط لك يوزر لا ضاحكا تسيير كو ع تهل وج نإ ة الس عرار را طا
 | 017ريال لسينما تاكا هانايدز جبت ةحرعلا رف تدالد تناك تس
 يسارا مابا ولا راوول|ضناتغالا تهويد الانيا
 زوالا او عاوم نك فاما تمول اره سولو ورا دس ياسازبب هارد
 ياواد ارو بباب قي فاو شنق ينام
 ظ اكرم امارارت دسم رطل عطوه داتا لينه: ارا اهرضايفر نلالا اشرح ةردّسش اد

  (ةلرأوجلا تريفج سلف بستر فازت يرد زفت نر لا كابا تادف ندا
 ياو روب هاب سابا وسملاو ىلا بروم ارسل رف يلا دااعر فاير الاد
 الع نيرو رندا طعلا يردي راك يرض ارا ضرار ادرك رى دوار ينوظ

 #ق 2م, مسألامضذاكث دا وامطار واوزدلزلا نر ودل اعلا رح توسل لاوس

 ..هكراو و دددوب اعتدوا نمار فساوارر دارسي لاو
 اوف فال بر نكرارد حلا دهسا ىسمر د رول تور زف لرطع روش اال
 ' اكل يزف لافلام ين ناد رام اان و زراعي كيد طاق يما كاي

 ظ ويغسل ماع ترحيل الرق دك وتاج وبرد ([عقنيرش)(ير كيف ب تامورارلاف
 | "الامان امو نسا بال راو كارلو دو لدول رخ انمي يزول شابا

 1 6 د 5 جلا ©

 ظ



 رو

 دل رووا سعلاول لاو هاوس اكرر زي نئر اش حايرزلا دعس نفر در وتس
 ناكر الا لاوس: نوه ىزررل دل شن جني ناسخ ارث ادا يصردزعب كيان اك
 لن لابنك رقاد علو صول ىزلارز تالهرمل لازال يدل رم علانل ارباع

 نت ياللا وتندرج فنان دع !اينض اس ادارات نإ رعاوضحل غزت ماهر كاعد
 لملم مانا ورمل سال اناهنضلاو ملا صل رداد يعزل كينان لد عرفو
 رز االاضاناب ' ناد هيدا زارها ولا نعد لصالة ناك رول جر

 نو اعتلال زم تنكر كاز طرت ناو تضل فاك لذ كذا

 نيترو داليا وساوس نارتو رضماي هيت زباين
 لارا يرماعإاو للاسباب ومن ندد مفلس زن رد عودتك
 اياد وك[ رع عنها تادو نينو نم سةر علل ارسل عينت لات لارا
 نعناع رنيفاتدووو يس زول لطي ادن يطال ماودي
 ماهوب ءاج سول ليدز رملي ع رعبا يسار ل ركع زرت
 يشل ورم هني ورلىيالو ساما نيبال تعول سليل يلدا
 0 نا لاذم عملا دل هز يداك نه: لوك نزلا درو ب ايدج ا
 نرارعبتابازادد .  ىدرزولا ١> لس شالا يو كم اور فاو ساددالجالا

 دراعات ومرسي هام ىيزجلا رائي ا ردم هرج رصف ين اع انخل وس
 نملك ولا سن دالاعسرئر ورب زلا رهط ينكرون باد راها زر
 يااروبلا فيرد موك ساكت انحسار ادشياو سا زنكي سكوت
 الارامل رع دبع راسو ورك عراو عدني نادال ربو كتبك
 تطارد هنب تكريما للاي اريزككتريداعت لصد يلا تاكل
 ناو رم داتا عي ووروهنن لاصار لاول الو يراد نوت نست ساد صالاو
 ين كريهطاب سيخ لا نرسل اطال لاسم نيلي وسير عاري كيلا يا شاراق
 ايدول لا نيم زهر وق ربا نسير ل عر ندا
 لانا كرو سلا مك ذل وار( ل يبدع ار زوما رباع او
 لفارس عفت يراد ةضزا رسل يريل س انو لهل
 رلادرزف لف وما نورعزع ارت لك لاول ضادماب ل سار مم ناك فاول زم ا ااوخ علقو"

 روي تاب ترمس نرش وتيار رك تساوت
 رقع اركب زيجلا تار , وادم شاك تدب 6 ةنمزوالا يحك دبع الركون

 0 نورا رماه ونو نومارلطو بلا ىبنح لا نيالا زاب تهكر عاطلر هند
 كيبوب تادرلا نير رينو لاف يمارس يلا دادج متل سارعو نحول راهم نتا هرغا

 كرو يري ب عيارجر ازد رزان وثس كه سوط نوما وفل كو نكته

38 



1235 
 ه5 2 دلع ديا 3 2 2 : 0-0 3 5-١

 نا خل
 الردع

 ري تتبادل تاو مسمر طور سو رطل مشعل اوس نير( تر زل سدير را تسر هنا إم اسمر افلام ارز موكب تس افعر ادعمونا بتمص ير لاطريسرمو ةرعولا د زل زور مدس ريلولاو مسموم ردي ار نك لس مك رثالارالا 1 ارد او سس ' 2 كا م (لوردر 1 رياك
 ١ نورا لا ير صو درفت زر يانج ني دوس هدر عسا دعس دين كرد طور رر دراما ردع سرك كاملا كيوي هر لاو مدفون وس ور
 وواجب و اعز سيور نما اكرمك لك كنار

 دار وو ثلاو دوك ماف /س لاس بر اير ري ردد ذل كرك رع كدت هل شهلا زك لارف ىلع زير ادب ولا ربو ضع كب كرس ىلإ ١
 طربا نصار ل نيس درا نسم كم اطير طلاس

 ,نردوريط اهل «داداما سنك نوما تلازم سان اوس
 ا يارس ع نر لل كربة مج درا وطعر سدا بو تاتي بط
 1 فارع اء حيئلعت وضل هن اكرر مالم ارا ارم هرزيملا يكل يروا
 ا دس ينشاف سك نيم 20 ا
 2 لارا كويرررب نرلاب وتعلم ثاهطرورعلا برن كي اودع اصر سرك وواو 1

211100 
 0 تري زددال اف نسب يرى اكو ميس يلع عطس تاور ؤ ثعيشإإ 6
 زرار نا لد انم فارما ا جواد مدرع ماطب نمل تجدوا دارو الفص ا

 اللة النزل هز كال نيك رد ما سوعلاراد مس لاروزا ره تسل
 ا درر نيس هدر الصرع غال رك ِ اوس ا صوم لعدأ 200 كش

 ياسر كسلا بز ندرس باوك
 ام يمر د اع شد دك كر ماعلا ترس 0
 دانا زكام دا يشم يلا تول يارد ل تعا مي ي
 لك دلل راب وثم ممل 4 ازرع كج رسل سعر رص كعواء سا
 رارلااغاو سلا ز و مك ع فب زي هددعدلا رب د دنا عبس ارغا تارا مو هل 7 3

 عضل مما وسم تم وتم نجر اذ زوز للزب رسما
 / لاو و نعلد سلا 70 اربمسل الروف كلرني ذو بركات كرو

 7 ئرلل سرك اإل ذ كو سور ؤل تل عظم دور ع
 وو زكال مرر زحام نيف نلار اللمة عابتدس عرس يلع نسا دمي رو زيرو درو زج ١) طشلا نيتها لارلا ار ظا طرا نر كسوولرلارعل ىلا علا راد كونى درج مبوب هش ديرما طمع بيزم لامس عدت

 00 رع



 ناداسئرمعبرل) زم اهم يدك ترارزو خيصرظل ل اودلد اس حتا منناكو قرا لمصرف ف رو 0

 زوكو رهام بساع ةهارو ايضاطيدل لاكي ضلي نهض صو
 ميكا راف ثان مارلد عارم نيكل ع دورك اع هيب سار لس
 ناكد (هرشو نظف ىل ماظدلاسسا رعي وة زل سرم اعرل) ور تاون را

 عير ناكام ثارع او دل فا سم شمس ! كل ف مرت دبس بوقت روك 1

 ه ارا نركسو ر فلا ون ملا اردا عانس ض اقركر أ راسو تندرا

 :”٠ ريانا ل عددي رقر مد ن قرط حايلنا نب ربلاو فلرلا ارو لوو '”صرتعملا راو

 ع .ح 0و دج لزم لاودرك كرعشا طولا لفي رثج اا يع سريع دم نم
 ْ 0000 لطم يناظر كسم راها عقو نارك مهرج يكول سيك نعل

 0 تيوخرجوز ورز روك دبع ءرب ل اسيل عنبر ر ارد واو غر عل طعس ويلاو فلا رعب

 ل ايلا رطل اًماعو د ليي اور هعلام عاج مر ى اك دعم رول رب يلع نا

 هينا وخرج ادراك سردار هديب با شايئ دز رج هدد
 77/// دم يروم ذدلا سال ير تما ديل نيد باتا لل
 هل ورب راك دارج عال حرا تس طلاع ردك سرمد 2 دج لاو عار دإي
 اجي طررعلاو رم كو يضر صلا بلس هر رمل احب لد يشار حر ارم 0000

 ناز بم مسايارس جارك طرود هل اكو امدح سا مشدد بلدك ثيم يأ
 "رغفلا »1 امد يرع هر شيلا هع مركم مارعو مرسم علارلاو مفكر ارلا يركب ع لككرا)

 كوت يردد اكابر ار يع دبر رك بعسسرلعيبت اممم او سس
 0 لد نبال ايدل لد ارجل زار ركس عجب ير نجما طلطلا# ين يسرا
 دفلك ديكر | وجل لان مف تلح اج نسر وج طاكسي درع ذبل دا
 سود طن لد ١سم مرام دربر نساك نينا مره النسر 000

 بولا قى د امركم بجسم ن برا زد دفاع ]اكول رمل مل عن نادك اجرب :لا ذيج نمزم مزن د ديما تركك ب نعد
 سس كورس ادم ني رس مسا اوربا كب لنعمل ذم تيما
 تصل( كثبرع صر و دكر اع و رح عررر دس اا جل اهي دلا درح ملا

 رد فرب( ثمن ف ىططرج و ثير عصي نم نس معد ا ل دعس يكل
 0 و ريبإط يردي هج ءليشسلا هرب :راهل لادا | ثري و نزهلار مكون ى لذ
 مءلرثلا ف ملمس و كرز تروا و ر يدعم زم دع مب وسم حك ريد وسر علا

 ةظغامو هلحدما ( 0 مدقرسروك نعم م هك إ م دنيكلل خس روحو دكيمألا عار
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 ظ /ر رو عر الرب ماشا ارو نر ١ كاد /رراسد وون ل كادر يضر

 . ايدقرو ./ر كول نخر ند لاح ااا نر رفح //لدعلاذ رس دلك دي
00 
 ١ مالثلو مدءايشم عامرطمد منال اشد قرر درعغ الفعل يد دع كلمن سو
 عزل مم ازع وكب سارع سنو م عل اعاد اسم امل د يزبك كك عز
 يكول طواف طناكاع ادعو مو عصام وتس حو ذاع س اعز
 ' يفرم ان حرا و درجل بس( للم اف[ طسساكربت ادع او تبر لع تلت اروو ووو
 وروح و مده رمت نق سامبا ا يحصل يرد سل سه بلا وكرر ستأ ليو
 درع لاك قف كرمال /حادركد جرطسلا كبك سبعلا 4 لهو تس كتشم سو
 ٠١ ربو لاو هز زا ل علل )هل (ل هن 2 ىرمسم عج هدب بابل اصلان شلل
 ' و (ربأر صملا درع رمش و و اجل سس + 20د ايف علال سب الع اس تفرع
 0 هلل و هك / 0 1 .

 قدك هرب ا م لارو تمار زي حس كرس هريس يسم
 ! نددلا بل ز يدعو الن عصرا قاحلا لير بذل حسو
 1 رفقا 0 ب رك ورضرل 1, كيولان بسك ريو عر دب تروس لرد

 | ع تحال بطلا واب ليلا لعل ءرياورل ل أولد نامل ١ مسك : ارا ليلا زيعل اكو يول رامذو نسا رركسو مصرا حرش
 | ملح ف بحل عربا ل فو لل دحر سد عبس رار سري تيل يسرد نهيب دب
 00 0 ل ا ل هر 0
 | روع م كس سو اسد بسر 7 كيد كيرف يا ماو زرنا ق كى دلا ما هزخ او
 زم سس رس هرم ارو بو كيرلا ل سعر كسرب )مح ل ء عرس رع تاس

 ظ اهيا لماع و نازيلاع لو بسدلك م يساند 0 /و ع

 | ةرالو اعلا لا ميا سنلاو يلدا رخ دس يس سبع ال عدد نسم يحاسب
 5 : . .٠ 9 - هرم .٠ 29 .٠

 هدر ور كلام دلع دس 1 ع يلا يسم رحا خيل يشب راع رونم
 ظ راو ا سدا ليس س نردد 24 2 /ومرارلا مو رع 00

 يمول عمار ضلاو ( 2 مسسمو رز م لاك سرع « ارم هرم سيت <

 | 6 عيد ب اطر و ىدد تيسل ح دنع ماما ردا ني

 ارم ولاة اي عرس لع تس عريس مل اجا ف مدادعع هرب م1 طرب مربو

 ك2 7 درع - 4 للدرس ةسغعنراار و مساعد ل سس

 ا 70م رزسلا لع ىدلد رع 34 0 كم م رار , مر عوسو

 | تس هلام ء دس صر سلال السشيرسلا مر سر كن عل تس( يعلو
 | درع مد م لا يرسل < دك ساير كد ات دش رع بيلا

 فرت للبحل سما رورو لس سل د نعمل م كن كو ير وح

2 



 رب رمل زج دل رب | تارا ترا بالا عاهلالشو يا امنا الر رلا "كاع

 تر ورم سدير رم ها فاد عا هدر نع ساعسبر نكي اعس
 0 ملا هيو وكلاب "نا ةرعل2 دعلرب] رعت « تلعب يف ًانكامشت ثور

 هل طير عياش / وز تعصر ضعلاسرك تسكير رش
 772 0 ( دار د ىلا 1و رارهلا لاو

 0 رددت سان زادوا دم يح ورطل وكرار
 زم وبر ينمو لداعش روحا م شلال بتاسر سر ميزو
 رز قادسا دار ند نييسج 7 )اوساط اجساد هي نساراشإهاديعظو كروز

 يل او اركب دوش لا مةدرعشلاو ديد اعلم وساوس ادرار 00
 0 يور بلدا هب ءارلا/ عا رونا (رعليو عر اد ركل داما دو
777 0000 
 2 خرا 0 هان اقوط ل كرا رع دنلوب و
 0 12 0 000 ردا /زلرعس [ر علا ديزاد نك ايزما /
 رس 1 عشل ( دل نالوا
 قول ىلا لرب لكم لل هددسعرا جرت دنع اللاب

 : ىلع وتعد نعسم نو موكا رددورسرس
 نو اماعا 2 اسود شير د شاكر ست كادر اقلارازفد
 هد 0 0
 نامراخت احا 0 عام املس

 تر مرا دعا بنبببا لو ءاسبخلا رج مدر فرفض رار ترا لسُو لاعبو
 بالرش 2ر9 اور باو مالو اردقر ندونص زن اكيندل بنج ارك أمد | ميكر اك
 209 )لمص يإ/ر رف «اد 4ع يدان رافمزم بط مرتو برغر

 نكح اربطو ا مهل شااوررشلا 0 فوارسم 0 0

 00 ا ناو د برس مصتماد نيب نيل
 انالاك لل نم زمر سرك يتوسع لض 20 .

 تاولوصو دل ةرعرسا ل وكر ل لمص رسأل /رر يحد 77
 0 كف نشب ررقبب ضريرإلا مر سوك ورطررأ ضار لا
 م مل طالما كير ذر تحس مزاح رابؤلا»
 كراوئاس و مدون ماس نسر ذولا 4 ل و اسرة دف اد هدرا

 هرج شازرإ 2 ينال رم بترد »تيتا ل ررو م اسدبإ ليزر ىن رص اعلا

 هةر ضر لاو زداهاس الإخوة زي نس ئذ ضحأ
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 اوكار تلو ك ددريريط ىلا

0 

 ةقوأآ قلد و. ب 20 ٠ . ٠

 ةرضال سب باخر موو لوعاامرشلو محك مغلا9#ف نحر كي لموسم ٠

 وورود ومراد اع عمرا مدي يكل دلي رقما ندد اد لسا يا زكري
 . اكرر تسريع ورع يوزر ذك مرن ير
 . ورز عساسعا كرا ترا عار ط ناد بكد ممارا
 وو اسمة دا طي رعاتوو سيتا فطن دوعم عرفو اال طمس درس
 . وكرار باكبر رتب لكلا ابوك رتب نوط دكرسد#

. 

 ٠ تراك كاع وعسل رونا ناملقتلاع تسل كرمت ع زكام
00 
 ١ روز علررلإلا ذر يكنس درس طي الو مريس فين رو سيخ
 ظ لاو سرا ا باودر ودا م
 ٠ 200 ادوا عسر رعردا سعر بي امك رفظ علم وخر درع

 وانكسر مالو وكف 2
 . ”علزتسر زر كالا رت يساره يسلمو عنرعرل يريم
 2 ا معبد سوارنا اللص تتابع
 | يبرر لوغل ناك جلال ندر اعرب: للم روج كرم يور
 | لع ترده ل قيل مبورد ير وكرضفلأ اع دعو در يح
 موك امو رنج تاادد ملأ سس بنس / تسرلد كى رابع ند اجرا

 ١ قاكاد تعي ردا يبكي ارهار دسم تإ 1 جار ىكاور اذ ذا بل نك
 كواكب يمدرا زم بلم سعرا بجالل رضا بكل كرك مسببا
 ْ نبع 2210110011110 ىلع

 اي قامت اردتم كيه كوسا يقر انجل اضل و
”« 

 درت مدل شرسة د هام ضل دل لونج لل تيربو اغا لو
 الار يلى علوش لد كرك حسم بشل لمار هك ف كرفس
 راو ب كا ساب سؤ يرو ني اعرأ د ماكس ورود ريك
 بازل عبو ل زرار حبسا عزو ردرتلا ىيشيبمر د ارالسو هدف لطاررب شعم
 ماع سس ز) 2 ريو موررزو ىل عربا ل جر انرلا الق هلم زررا كرو

 مل ارا سرمد لع لاب خش لادارع همس كوك نيكي راو زاد
 كاك طابذ يم ب كسور عبي م نر: طا رقم وكرار
 ”طهلاعل دو روك ندد كركاركاد سس ضير شابت دوور
 نهر حل زرع تف ررصن اكو رتل بع إ للاكل ولاد ريا دعو

 الا 0 ني رزرلا 'مارلاف الإ نس اردو اج هبل رب

 و
 0 ام
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 مضر نمي روس سناك 4 ,ريعرلا لاى دبلو ما عدو اه ةرددع عرش ا

 ل اير لرب (رلرسا عم نرلا اع سبك اساور ان د نموا سان ومالها انو
 نقر يسرا رفا سد ومر تيددو قلو ت كت يزعل دلقلو اراد دبا نارا حرش 27

 : و تيار عوام 44 نابل نرسم و دعرش ) تالي لإ

 اش ماو ي الادب م «لاذرع زم امل سرارم را

 و 0 ردم مهل يكل 20 اسك ارت
 1 احلا تضم ترم هن دناورس مرو

 اس مس تايئلارع ازاكو 1

 ل ام 0 فلج حا
 0 راين ل) تاي ربل يلدا ردا ورام لاما نو سم 1

 لعب سس ورعشلاا كس راكب الكا ر 5 او

 7 ومر دالوايل ىاذ ها اهب تاز طلد رز راي داو دالك كندا ارس ياو

 5 ا ما كر غب غرم جل معا داو ذمار بعز سو سم لكل ادرج
 لايران اا ف ةرهباتلرت يطع ع نوي را ريا

 هاو يحج دع ترافل لاسر ب اح ددع رار شو نهد ع مادا

 ترلووياربرب ا زريز يس يو ود جمر ب اع ذكور دين راك ضعل لا كم
 الوم سكة كلا ماو 9مل رام )و هر رس 7

 7 ادم رفا

 و ا 7 اة للا نيل ْوَد وسلا
 14/6 اه ئئؤت قاف 007 ا
 : راكع 0 اذ دلة يدرل نمل فعاد الجت اهدا عا
 ها جرو قددايو اأو كس ناز ردي ل شو ارا هي 2

 نكرر لدسكاو 0711 هت 01 0 اكو ودرب رص اخرس ْ

 برن لسلأ] نكرر 00
 2 2 ا دبور دادس ريك مهد ناهز سس هس طراد
 006 ه2 تعالت نك يحتم
 بطل عر مرر كسل اد, ]يعل ممجل كفايرماد افريل

 م د ُثيورادا و ددإ ركنا 8 دل نردد مز

 ماكو ركل راهم ذوو و دما قتلاو عب 0 در م و جبلة وكول
 مادو /ل هلم اصول وكول كبلازوك نعام ودي
 رم ترو ل 7 و 1 اسبر هيرميس ور لا ور نإ وامه رع ور عاقل
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 زلوم امد اعادلوؤ |ز اراك رس رز كاك و سك يدا شرما عديل ين
 نيرا رابعرنتو ل « تل ىو سدى ااا درر يارب دنا يرصت شالو و كو <

 0 لها متصلا عمدا ورد لارض دع ووزن اررا لير رت ماو
 نائم بعدا دلال نارلم تل هات اس مايل ِ

 غدد !ل لاس ال ماجر نعيدر عض عير ادلع 7 ” 7 / جو

 ول سم ذضاكي نيرو اعافاطك دراسي وز ريو از يسكن
 نيرو دلال نالردعا ن مبللة سراكس عر دا عرعر صارو عر و
 كو ديرو سل رن هكر ماصرردرزارلل تؤلم ورع لف عك درمان
 "مل كوب ىلارا يرقي يف كوشن تو عع رولر إطرح لوو يدر لارا

 لاماشلر الل وزو داو مهول ىل امل ل عتفو ىدحاسو نر ششناور يعل 0
 الماده اكرالام تر تدور حمدا ومع ياسا بزب بارع رإتلاو
 ظ هر رادع رك 1 ملا عر وت 2ع يس ترو معل كرو عا ا

 . رمزا عدد سوف رعد شيت يرواش مارح الطا او زين متوفر جزيلا
 وأو نازلاوددلوا وم لسلك رادغبلا مدرع يدار ا اسورلا حن 771
 ١ اطرلا عر 2 هد اربعبيل ها يدك ست سسأو و ىس كو ىرؤملا لإ نحاس ع ءاوسو
 رولا درك ادركو ارحم ار ]م جدلا دع الشر أ اراك 1/ معك عيولاو لس
 ١ الرا لاهل تيدوو كفن ع ( مصل 0و سن لد نار سيارة ديكس ه

 ميرزا رب ضروس شرا نما ديك طلو( طي تنس
 ٍْ فالس رع علاش هدول . «ل 0-7 221100

 ا طرزان نمركاربرلز كر هرب مال تين تلو تم ردا ل ونال
 ظ م ولاد بوما يللا بس رعي ثور لادن ايش وعسل مدت
 ١ سيصل ور رار طلال اراب يابا دن نوكأ سف و قه

 لرررسمارعولا طل اوزمدوررسملاو مك ارواب زملإ ىلةزعارل ملا عفو مكر
 لولا ولرعم ل معلا ذرب لاو 22 عسسل انزل اموال

 رع مصرا رد الست( صا انفاس هد تس( تسمع اب سرح درسا لود أبر
 ارويو اسلام لجدول عار راوي دابر سي ردا سول كروم
 2 21 و ]نس ابو هر 7 0 مددو حد ردقاوادد ا كرا رمش رب نرلا

 دام لهيك ادب امو يأ عطس تاق سر وملاك اريد هكا
 | ةرئاذول طلبو وسر اجري رو ١ ارم اولا انك هنعتو بردو العمل

 (كيناد ارجع رجب سرد رغ و يغار وزال بد ولعت اسرع 4 رد ولا أ

 ّ انف حك دس اوك كرات هرزعر كى سلس رع دل لو عك دحوم علاوإو

 ل ل كهربا تبدي
 أو

0 

 ااز»



 نينا وطار نوف نسا مسب يستلزم دسلا ها
000 
 ل لاما ركاز زكر نسرين تكرير وطار
 ل بلدا طب كلك و درر الود ؤ عمو ف اعجررذ عسو ناطق سميع ور

 ل7 ناسا و
 دول ارحب طنط درر نطو م منشار عد زلال ىاووص شط عع ترا اكو
 كلا للاك ذللك لاك رسما ادطن لاك الاوك كدا نجع

 ل 93 1 0 / ثيإ 2 م
 لو نورلدإوعرظو لدر رم راجل دواورلا/ر يصل هكر تار ور

2100110000 
 عدل درو كارت زاد قاعئالبإ رع سو ددفر مكي ورغم احلا رجس وزع
 فلام عود هياط [ جرم معرس عر اقع دورس مسلس ديا

 زارع[ تا شالا نعجز هوم
 ات ”فرفسز ا اك وأو لرب مرر دصر نق ثيزللاو ل اسزو شرب و لا

 و / 5

 م و هود يبل سوار لاسألا مولا بعل لاباس 0مم اكرر يارلا بش 4 21

 زا زفاف نمش دعت ارو ليعلر دع سا يفك راف كد فروا راو نا عزك
 تر رد لرد ريفا مادا[ طر كل ارزهطلاولاد بدنا يعل طعيرروذكوإ
 فاران سلا /يلاكا تم لامس مدارك احن[ يسرع نس رع
 ولاد وين موف يولد ايسر مرج تمد

 2 ادا صط اسرع 8مل ارممكرذاد مليا يضر لاف برمز مدس عل طور

 وار ناي [ صارو ل اوكري ماركو اد دكر قد !/ عر نع
 ." تيكا ترك قلو ركل تاو هرط ءرعسرلس ثم يدلل للشعور وادم سرع
 موت ب زكي للواذ ارا و .ثرثاف خرا رع ادك/] لف دازجل رو لس كان
 افعال لابكزب طع ذم ارمي سارع راادسعس ماكر فسم

 م ريجا صرع در, فلا لامك يود ددرلا عال اوبس ليوا نبا
 داو ارا ساعداتككتوكش عى ورد لعمار جادصس عا درمان ارك
 و جمر ب ترص وع كلر مار و نطو
 مكر حلولا رئاورب سس و فسرت سؤال د دةعسلا مي ايار ا عطرا
 لو ايعار المارد 7/2 عرضرلاد اعلا 220
 رادع دكر عورنارلو علا طعرطم كورا وعسل لير در نعام

 قت دع عرور دف نع تركع أ برمودا در يمر افضوا»
 ناو ملس طوب ضل و اطر مولا و غلدلا هل دعس عارف ؛رارعلار ليرد
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 0 57 / را نا زل 4 را ول هاو ز مدس اع رع "را بسناب لم تب قفا رنا 0
 وغلا ردنا“ ةروسالار واع ارانب عدل ول عع متو نانع
 0 مرو البولو ةاكررس ان 0000 م رع دشن ال لعدم
 لسيدنا وروما تيس سا ايت ولالع كرو اكل ا
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100 
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 2 7 كبارا ع 2 الاطر ورلار عمم )ورمل ملا دلو عنا

 1/0 دنس تعالوا لعمار نيت اودي رم شدوا طع نورك
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 9 رةرزيلاو يرن عاصم طراد كاش درع يرو

 يلو رمكولل ضرس داو نسأل عالي دموع هزم
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 زيكو نو هر وززللاورس ارسل كركر اب
 دك زازا تكرر وهل ارا ا ورح ١و 1

 نايرمص ١ خر 0 00 )م يرمتغلاد الع نك

 ظ مايو اين علا زكا ل اس كم ارا حرس عضو كرم سوورف عر
 | ارت ةبستكوطرارالا ص ورمل ردك زك ئذاع نحل تئرعتت لاك طمالإ :رير ع
 ظ 74 رلى عسا السرو د1 هاد مالمو /ةيلس هولا علا عسر 0

 ١ بلاص ءردطر لس دوادديرشروو ة دل طرد دصإللا نيرو ارنا مز طر بر
 ودا كلوالورل وذا لوز يرص صل دامعدر ىدوشعلا عبر 6 د
 ' راند عدس بلس إ) هررك ول ورعاه راكب ار سد او دس

 م فرعا كر ارا هع وعن ر وع تسال سرس 6
 ظ رضوا اهو نمت اع ملك ل هن د لصاربلعر رجل ااا ذر ناو قد دال وسو

 هيلو اشرب قاولا الو ززاو اسايزناو ياكايتادرلصاوارمتفز اكرزفطكي اذه ان اكرر
 مشلول اربع للدور عمب اس ةربذالاعو اير ديم تاد رررصإب اكو / اكن و 1

 ليال د ريح طراذعوعدفام اول ذل لم تر زورو ات عا عر زك
 ناعوت اذا روزا نيك تسب اانا دنس ضرر طربا دو
 رسولك مرار رماد ادتلا لمني, هع فهر ست أع رب افعل
 رولا جيم فلا رالد دفا ذر لال كل لإ ىلا ةعدج يؤ رورة رطعبس

 و نمار رق ارنا تسون صرف نخل نطو ورفع مو وؤم
 اوم بامبو اريعتس مز رنا شرا لكررز 01 نكمل ارو اوزعلا ٍء

 للا هلك زبيد جسمه منصر سوا عنو عيت اير
 ركل, تندر نيب ف كلا از زر سا عدوك طل جل #ذل معانا دنا منبع
 دراي ندعو كك لو عويد رطل جست ب نامص رم ها ل زمر ارو
 04 تعم تيرا 0
 منوع ورتاريدر كاهن لف داى ودرركولا هز رئب نيم ص | و ل رك يي طرا
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 رز نر تسك زر رز وصوب لكس أد ك#
 ٠ لع ليرد موال هر نتللاترر كر ريالا, سيرنا ودي مهام ضرر يسمن
 اةضدادعرتالار ور يك ذك يدور ان سار تالا الت ضلرثسلمإل ريعا ضو مك
 + ةريراورع رم هد كوم فعلا يغلا د محك سب ان ترعب يوسي

 ضو فحول قو ستار مو سلميا عكر يدرك ال ضو ملل
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 دينو خسر بو طررعل هيريرا سا تنال رانا ويرد يب
 روز ودل د اكرم نعل بسرد راو #بادلاد نرد عسا زو رع 7
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 زرت خصال لغز ورز مم باباس مز دورا يرزلإو
 يرروش از لضو يزول زي ورماع مسن هدفا لو ءلا فت كلك ةةيصيؤ وبر
 ني كف رجل بررجا كرم اهردمط ا وززعل مفكر مام نو عا
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 للاطيلطادلا اوم ل وذيل لاك فكر ور طصعلا ل ابحرفاعر رف دولا اهيل شم او وس
 جئتم رواد رعب ذك اور لنعسرردعاو ا نعسسس نرتب اج نردد رج أر رن

 موج زر اند جمد لر/و لغم ا مكر هش ز وكل ظمتا بل كيم اي روع
 تا اتش ارب و معرب مو اكو روت اك وبدا سيع د سردها ! ول درصرلا )و تاج

 رولا :ورزسر ضن لا زالرد لحس كر عصر | ل روس 7س راتررب
 نات هو دل هزددب داعم عصاسرمو مراسم دم لس دكر رع يدر خيبات
 زر زكا زج هاعرارلا يل 1 لا

 زفر تبادل رز رداد باو سن نول
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 اكد اررز بدلا لرد ععسلرب دز مس  عراببن نسناس كيري زي رم
 دهس ا(دررر يؤ زلم ز رح / لوقت ع رض كرز يرحل ار يفلا داع دوز
 لوف صخر كلر ترم م جاهلا ع جاز ديلا ثبت من دلت كميرا و او كويوابم
 ترفل مفيش دلع عر مارب سرع كنب »ندا نوحي دذص اولا كيور اس
 لاا رملي لف سجل ذر كب ترهل نزع لس أ هالازلإ] فا هنرا يردد زك يسع رعجس ف ك1 درج م دفنا ل ريما كلن هلا ساس عرسال ب
 هيف جرت لا بدلا رطب ف دز ماوصل عصرنا عر ناكو عيوب ةئمعلا ده صد زيظلار ردا

 يالا زديداز كم فجر مر عطار( ضيع والا سلو جسيم دعنا
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 ظ سرا اكرر عر م ادن اد راو« د يحرم اكدر و هرغسس ين بيه دل كه الريق د
 راع مكسر اصلا فيفا لد هطكاد عك تلاد رس قزم مو
 او زعم رم ه1 تيؤفلا كي/ از تو اراك للزب لاك ك ين لله اوفس
 ملفي نور اع تمر روما دهس شاكر تم عنج ففاإ صر كلم ورع م يرارع
 ايار ريلا سئاواد عر كرما عت يصر كازا عرددتس عشان ن هجر هدرز وب
 مجتأووي كعب نفع ارض مكي كت لاوررهغررر تال وهدان سر اوس
 ليلو اعاد دعو رد كنا كروزر سيلا يلد سى هلع هربت ويزور
 بور درزك تيل رغع يسر ترحيل نس« كان عسي زعل
 فاجن ناكر انضس نإ تلا 17م مسستم همغلواو مدني يكدر يو ع
 ميربار تلا دو مزق ع فقر عم نسر يرون الت دعر هن عسسل تس دز رولا ىو ور
 ا 1 1-7 ل4 نعود دربعلاد درك دكر ذر كرر
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 سا تبون و ل رولا الا دع طروردنو نس لاك فلا صك دعك ز وايرلس ارا عز ظ
 قي تره تسالم بلان وفلفل اعد زحل لسا رد
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 عساعرلا تفند تيكر عد فريم ا 0 /ي اكرريزيك طاهر طاع ء شمل ا تريدون
 هر ماطاعر نيكي اذ تناول عيار منكما مننا ماعم

 ممظلاوعر ةد ثرلا دز سن اندت را تشاو هرعت اوك اكو هاء كارب سدر
 ماك صو دل كر تره دل رس اذا تيرم اعلد اح لوقف سيور ماو عج
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 . الور علا ابيع ردد طرويك فس لردك رربراسرم درا نار مللت دعس ا
 لانسر كرايم ندرعم ل نر سو عم ني فطار قد سر رع ا لزوم رك لمت للم

 ترد يزل كو اك عر وضع عدس معانا يروج اي ل كاز دلل ا
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 | ررابقو نسا بدل اب يصرح مل غور /2 1 بيساو

 0 ل
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 للرد ررر وون سكرب دير رس كوكب رست
 5 اع تار نك 20010 وص ززع هر كراسى 5
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 ناره انبز يندم أر هزاع يلدا يركن سكك را 1
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 ول نزور وشل رك يشار رنا شال سدس لب ىل
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 رولا ارا ص 10 عليرار/ازنا
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 0 خو مو

 هاو 10 41م رام طر طلوع
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 3 و ا رد رس
 3 0 0 1ك المرا
 ردو بتم قلطط» فري ا لب زي فسل مول لتراب د نكد: تدع ارو دان عر
 2 ”عوروللا "دير اج 0 عل لو سرراوفلا رسوب رار د يجر هلا لد ريدي ورب

 0 عمت رربز ديس هيل 7 7 22
 ليدز رأت قبو 27 زر هرتمرارلا»



 فك بارا

 نر كلر نشل
 : م

 2 / مر دلدر اكو و زر اللعس
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 مسرفنلا و ككا نب مس لزررعسلر در بيلو

 كد

 ترم زارع مل
 رار مرمر ارك

 ” رب 1

 رسل

 تاز
 رسولا رو مدسراوتو 6

 ةددشارارا رفا ركوب ىر بح يربط مدعم لس بيا ررب
 طباع زرار روز ن ةرك جس موا لمد سس تيس عينا ةري ال يشار
 فت ل ليرارلا ءاريورطلا بسر زعم اورو يبعد ستار درع كب

 بدل, ازيا لما زينارا مدراس نر مح سدر زب نفاد رسل :
 04 5 0 0 : 1 7 ٠ ٠

 قرع اراجع عانس ازرار الع ماطاش فرك لا زيك سونا و
 لفرط دلب نوما ظفر از طر دارلا/ ظريف تلال ادع تير تدنن لورا وبيع

 وادم مو هسا وتس تعومعسما هز عربا رل الو يل هيكل لا تمم ةلوبو فسم ار
 نارالوبوررهربازم بسلا لاسلكي ليلا بوبغسو عااد جالا كر
 اد كبطل هر بحل زدت دل طوره بيج راسو يمد راو
 دارو را ةيز امل لاهب صاد دبل ص اف سل رك يدع دن رع طلمود هز التل ابار
 000 رودرا ضصارب ارو راو ندر و سو مار ليسترسا دوق لاو ارتد ر يجر اركرن ا ذم

 نا زو اند العار, يكد مستمد بزب نر ل تيس بنا
 نسما رو عرورو نبع دقرل لولو نوعي سدي يلا زمر كورلا وز ىف عر
 نر رول دأب ميارع أنو سفودا !ديتسا ةرز مادي نينار يزع
 دولا و ل رسدلا ل لمد انس اطل رز بيير كسكس مسا دال هلا بشلا وزب

 زف كال وسان بارو روسو م تب « عطل ول وراكم بيرق فرسور دلارعأ

 دذنإ

 | الا ردطو روبات ب عكر وفول لا مدن ينباع
 | اهم وراكم و تمد جدلا ماعد نبتسم كير تلاع وكس مجاباطرل طعس
 دار | اكو وْ واح عر دمك اروح اعدد عام ١١ ناكو اسبمإ اس وورمإز هوررهنا

 | دراؤجدكو رو اود التحرك شل تل كنان ع يع رفيف يذل اير ستمر
 زن( رار ف عر فل دع اهارعسا لد أير يسكن كارب مبتلي ا

 زاب ءاع لف از ذكر اك يرب
 امنع ا هكا يررزارا عدولال اكسال كلر م يرزو دارا نع

 ٠ كيراوينادر ىلا بروم ذلك ى صن سي زوبر ليما  0لس ١ فلي يلا فب افزع ضل كلعق درر ين اسناد كت ني

 كلوا ا هدب داس خربت تغرتلا از سرا !ةفعسوربو فلور لو
 مازاد همك باح يرون يشف "باطل دونر يرب الر رازما اور عما اراب هرم اد ب ايلا يضرم

 0 ب ا
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 ١ للطب فدل ترضرتلا رسل ل تفر جبل ياارب
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 .٠ 3 3 و ٠ 000ا 4 6 7 0

 ذبحنا نع ارنكلا نانا وو انور كيما نوم تسود
 يرو زن دكا بعاضاول بد تسون نان اكد ل ة تسل كتر
 لرازناو بميلاد يلف حسا ركبت اع لاا و سعوا تسصلاربا د هت
 هياراواد يبل اعردعرر ما يرو ذمع نلى دراج و نادم تيس كن اديب ف

 / سراء ءضئااءاورربددل وأم رداوبو امال ع تسرك م 3 نامت ا متل ؤزيملا
 / مرد طاب قاطعا ملل لأ 1/ م عاجربلتلا راب يلا لماسسو قارعن لجأ رملا رز امرا و اراب 0 7”
 : سولار دم ممابا ناك اعوار اقم تار قارالمم اسيد فور سرك دى

 لاو مود سجل سان رو ديم ابر زيدل ل لاك ادلا تسول لتفاعل سلو الجر اكو رسئارعاب
 لعل ترمز كرا برمدا اال ررإ لفشل عقلاء اف كراس يذلا نيرو
 رشم او وراد دنض رانك سدلعلا روب فلأر ال قو نيرو فطيس اعبر نيا

 ترمة الاس زعلك وسن نير يطا رام سيو زين
 نرش رن ارتررتسا رشا ركب ىةفنامر فكر ركل كسور كارلا
 اود ين دالة سلا وكر طا دك لرع دل بس برك كر ا راادك سوسو نم عدل تسبب كس جارت نر جب او
 كريزي تان نعول فو نطعلاو لاو يرر سيفا ربع ردو
 بشر ورا رو در يصر اسلم كراك تاك رد فرع اي تيل ررعاو او

 ٠ ا 00 1 ٠ 2 0 ٠

 0 برج, هس وكوت رطالا متم 0160ريال ناوووولاو نطشردا ورز ويح ا ودل عشنا كرار رع تيرا تنرعو يااا زكا
0 

 را اهرررعلل لمار زنأ رار ةرعا تركو نت دؤنما هبي وكر والا ءر ايكو مول

 تلج تربل ل اغصان كد مد سكش ا درت اياو ص باو سب هدرا اود لبا ندر يو خيو ودا دع ور جتا مارك سو صلال لو ءدلعنا ا نود تب اريد موز ا اال عراه امال اد ااد هش نجرب نيلارووعللا لاو زروب تلا شل نر رار بسر دكر ذب ين نب رع
 .-1ل ترس 7 مارا كفار حى لوزاجا طرز اور سلاكريو لعشن كر كس ل

 لقد دترر وحرر كل د ةرهشدبا ترس تنجم لل ةدئرد علل فرز رورعزال بيزيد ف فرس نانا لرصد مزة رت عرس لف ” تمل وم تم دعقلا مع كلل بيتس ةر نشل رص لس تتناما
 وو ادس مف رباد تركض ا سر ارفع 2و تجر كل كر عسر طررلإ 2 5
 مب تراواربعش رمل ادد وسفر دا سلسل عر طولا مري !ًالرلو دهسا ! ظ

 ةرسرارعو سراب درع ركن بعده علا راد ارو ملل هل اع ظ
 قرا رس زسا ن عر كود ةرعلسماسرر كج ورفع جر لو لدا عدد



 طور ادري عا اس 7 زو ب طور مسيو ما تلاد س او

 2/4 0 0 دا و ا 2/7
 7 رودس عدم نوم يي اردزلابولا لو ردسي شبا ناجي 1
 ير ا١1 كرر اس مرا اهضلاول تاورتس اس«
 ل رع وو روس لع 00 اس نول ةلرارسو

 100 ارد د عسب/ اعلام اد اركي لو سم

 0 00 0 دل رد بر

 ها طااوركا طبر درا م هل كولا لب ا صيت ور يروح
 2 0 20 520 0 ١

 ' ل را

 | كد فرط ١ لوا فو درفيرعر سير ئمدر ل عير فل رفا لورا ينم
 ان ظفر ببن لد ساعي لوا ار# ل مار سدا قرن

 أ و [ ءابم لااله زو وه رع قارا ا مسبار أمال
 ٠ ةرارارصوم مو املاطوغلاد روما او زهد كر وابعد نترك كري
 | رولا كبر تسكر رم ل لكم شل ب 1 م ا 5 شل زارع هز و
 ظ 110 ” تمقألا هل يردي

 1 هر . نارك سف طلو ا هر رار علارر لس نم + ذر ن

 تا 5 1 اهلل دوك أر ومكارم يرولول اووي 0س
 . ماعلا سر لم ا و مداواة يللا مب هنا[ فاو

 0 ل دس رؤس

1 

 0و اهنا تيلنإر

 مذ 0 ورلد هداف رد خير جبس ابر بي طعوصرا

 و 0 ”* 0
 ظ 0 تاو 0 1 من 1 9

 فارس الل هل نس يجلب اي رع 7 ورك لاو اعراب عا سلو /

 1 لي 0 خ حولا و رولا يركع 0 4 تناك ع

 رجرلطفلا »ردا / دار ور اح را سوي رهلا ورع ار 0
 اب عوض اند تي ضير رار )ايداع از ال طررطلور' ىلإ

 100 'سايرلرل ادام سك برن لرقسا باد قون لربح را طرز 0

 كروم رز ىتارو ل ابسللا «ق ةرظنار نر عب دوا سادكب
 ا طاطسدارازرعمدا اهنير سد لعردل درا د اد و فنعقل ير وعز يور

ْ ْ 
ْ 
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 «لعرداب يرقد علل سلب, تن يدا عم بل فرس يت
 0-7 ١
 رم درب ابعت رز وورلد ردعب لو مدن تير | تنال كسك جر تخوم
 راكي نان نة ةيرمط 0/0( زو حرار هر

 تن م
 مهرد بيك اعرررلز رك بتال ىف دحوم بور ةنلار جسق كي
 د1 ل(! هدف اؤكد سز () يمين درو وسرشو وموت سي اور
 00 دولا ارووكا و مي لدعواو مر واتا ضاديك )ب هزل ف هسة تسر

 0 هد ررطلاورطلار ابك كلام سل / 0 كسار نادر

 نمل ردي 7267 هن مرع هدعر وعر تلت ار منا تك ل هك عب
0 2 01 ١ / / 

 هدصوطل/ كر دجسعوررارا ضروب كر ورع لاس وكر جبال سلار
 نيران لومار لا را اا هد وتسير فعل عوز
 تار ف ثيرمززا نكد دهر  ريؤد م دع يسم كركر ضررا ف ماكل رد ارق

 :رررعل كلم زعرلاناو [تللوا ل: يرسم سر دعا ىذا تحدت
 هللا نب تورد لك اطلت كبد سو

 ادله نمور عد زر لواذ يارس ليد تن بل
 1 زعل رع كر حب رولا زيلع ادرك كروب ليج / ردد عم كرو مون
 70/0 طر رقما طور يلا هدرا ردي درج قد عر عاد ىدلل لك 00 الور رخال وه اوف ف سوددس/ؤ ب لفاسمم عن لد 4 شارعنا
 هل | رهلأ هذ ايراد أو يرد هذ عد بر دعا دعب اند بح ناكل كر يأ رماح م دلظواد
 مم عنرو ( لايب رولات طورت تيلعطد ار نعل عبدك اعدام كير
 ددلكر و ءارب برش هلال رس هرعسر يرو انمار را هرضلالبع م راع قإرلا

 ردي حمض ي مب ةيزلا ن ارسل ًهقلارلرجا لا غعرول ملاررق برز كل هرهلا

 0 رسم ون يد 1 2101
 71 لروعلا ضر 214 باز هنن لودءاا 02 لل لالا رولا دردلر' تسد مك

 21011110111 ليان ف رز سارع كرس
 0 1 ادربرا ا راوردارام زد امال ورب

 سر رسم ا رركاو عد ثمعمو هردرع ويلا تين ام برجا ببر ادبلل ل ابا
 لفل اطرر شما[ 1 هدرا رودس ار عسل عتاب إما / تير بمر كر راما
 نم عقار علال فورد دسؤع درسوا ر مااا واك/ ل لد عدلا ملا ليررعحا
 ل1 ل1 ممارس اد سو له ورطو يتلا اجر

28 



 مطمن اوم نير دار فيلر كر دروملاد/و ديب 2

 7 7 اول و اكتب راندا و 1 داك و

 يرتد وكيد طبر اع م ةن دف هزم يد لس درعا

 ظ للة دلاهنعوور عكر عبس هلا هن وز تالوثلا مزق يطري ل
 / رشا بز عررم بي 6و برترع اع( الردود زعم عرفي كابدطع
 ظ رم و نارضرل ل برز كر دع كون لة ةلسبتورماباز ةدايسام

 ْ 7 ذو ب تبلل ]ثا ترد ع يدل ورع ل ف عاعا لكروت

 ظ اروع نإ رادو مهو بح ينتا قرم ديعد 0
 ظ نكرر نرعر الرس 11

 . نوال رج ضنا وراد ميلا الرمل م زرالج كر واع تمارا بنو 0

 ١ نر وردلرر ارب دبكت اطل لالا لسيف رماح لس ياسؤم
 ١ دم لقاءا فا ا

 ا ْس ولدها 0 لل جارع مل دينو تك دشد لاو فس

 1 70000 هلا 1 هنن 1 اكعد تاع

 | رون بلازا لاهو 1 ور
 0 7 رهن ىتسؤدنا نر ذو عسل سارأررإ ايام رشد كيكإا 0

 نرمردلا زل هز نايررس دلاله زوو إ ا تشلوزبر ارلالو 7 ملا ودار وكي عكف
 ا فيدو رو كرز نو ير ددوعتو را هلا اظرزب لولا

 ٠ يزور( نا عدم الدراز ارك عساف خباب بحل نيطاجا رول سؤ 0
 | 1 زاكرتربا ادن مرر زم نيرسونل يارب ضلال دف كا ةرمو يم ١
 | كلل رع اص عفوا معن (؛بجل اكو هرهشو يرنا + ءاديو لرش فلل
 ظ 6 /رردلدع عدرا معلا يعل نوما( ال ننال: رد رولا روك هلابك اد

 ظ درهما نا اطر طرز سرا نزل نجر عايض عا لو 0
 | ل ناك ف نع سوا ل ىلع الر يدارعو هع 0/1

00 
 ا رهو كبت م الوعل ركب م بسد اهم ماري مل

 7 00 ردع
 را هزل ل بكرت فر او ةننزر شرف د طخ 0 َُ

 اناا مر مرر ادجمد م2 ]بلور يرروما,اراروكي

 ةاقإر مروره و لزمن مديل دهس يدلل نر رك
 1 ورم امل شور لاررزنغاو تير يبتعد مودم

0 
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 و نفوز ام وكل نا وأ أمهم دمر ريا را تيكر ممل بسلا رفا
 سارج م عمو دادولا لع د شا يسن يطرأ كو عري ز عملا تناك فك
 لإ رمل لوس لع ممل ىامدررقل ل كاهل ف بدعم 7

 0 اص رايلاراكا رااح خم سرا اسفر ماهر
 ١ ل ند 1 ا ٠ مه 4 0

 “< سها طر بتؤن ل فد رق د درب د 4 رك نطا عدرسرير بو ل بصري لا بشل اور نرسلا اري ا وأو

 ل هيلا هاد ك ما عرعر مابا سوك ارك اري عفسمدا ير بوف
 0. كنرمفاويدوا لكيلا إل يسرح سار دنس دكر رالي
| 

/ 
| 

 لاى رقما علل فتيل كرر يلد رك رش ل ردح دس اربد توما وا

 اشر فملاو دمار شكك وزو اعرمل لل نهد وع دوش ترم
 6 000 رايز و رق ددالارركب ىاوطب جرس هر الرو قوس فلو |

 لرب سطر درو الهلا يبرر وك نس بلطلسسلا يس مننا ل تجيز
 لادا رمزي عباب اسمك طرد فورس يدر صير ولت ابر موك

/ 
| 

 ١

 أ

 ا

 ١ كرك بتيماقكل تن نروح '

 9 31 بلسا ]

 مب سول هلو و لفرط كرزون وفاز |

 0 دج ترو هاردي عسسل
 ا

 تيرا تورو تروعلار مجمل سس درك سولار يسرع إل

 00 لو ثمر سارا عبار
 هد رعلر يبس لاوجمار ىلارارإن واكو كلب 41ج ون تا - 5 ل 2_0 ٠

 0 /رزو ىلعفب ستيل الرمد دوت سيرسل زون تدر طوعا شربنا فدو
 تلت وسم نطلسل ل زحل قرنا عرف دل لاي
 نسور هكرلو دو ورئرما اسيا ل! رعب يدر داربد سنتر رك ضدنا
 ٠ ”ةفمرر ةر انضم ذ لأ لا مله سا وريح كلاود مك ناهس
 0 دالاوفذ : ع ِإ ممارس نوفر تنعم يصاطس و هتلر مك

 ني نبت وعل

6 
 يقدس درؤمل ارز :ومادا سمير حا نلر هسا دش اد نمط حابب ينسي يعرب ام
 لور ولر لم راها روي رت اء مناك تا ع نحر مام

 ترد هر دره ردد ا [هكرس كلبا ْ
1 4 

 رم هدادد مقروط روم
 2 سلا تيربو ذر ىرعررزيز تعود عدل شوكاوسر داعم اذا دربك عدلا رك د ل 7

 لن تكد فلا تره تور دم دير صعد سؤر هبت روك سما
 نجر مريطا اوس روبل سر متاحا رشا زلط , تر لمد ْ 1 افيو بع را تول زارع هلم ةيض علا لوا زورم “ا
 نراك لر رورو زولطإ رده طارد رعت عب تس را
 7ع ص لادرنز للا تكبر ن هير كل سار نوت راد تهدم



0 / 
 ا وقتال مالك اركرا نائاشزور مولع قلضوز زوما

 كتارا هور سف رجو ادن عون هربت منو رك ميلر
 امالي ننام عل ماو قناع هن ضيم فسر كيوم
 كالا لمار ناو فلس يعلو سودا يلع تالا نسور

 47 فردا سمل هيد سبا تير اصا بس 1 ل كرت ب 0 رعي ل كد 0 سس 2و 3

 7 تنس كالا عطقللال لب 601 كررع واس ظ او روح لوف ساو ررودرف

 نسل هرافي, نب انيس رح غمس
 مو عسا واردع نسدر نىك حاسس ضال رد مدرع رداد كلا اء يكرم[ نس
 دلما نزل تبر انور تر سا كرر سر 1. كرد ع ترد هك
 لرجل ا عدد: درك يركز عزرا كاد اووف تايجر كركر | اك ٌيئارخ باع
 ء زوار رت ءادوعد ناسف يعمد متو قلو ال نصره تنثر الانتر راو ولا
 ومر راكي د زر زكر ابكر ماعلا ل ددع بيرك وكر «زرزعسل 1[ ار غوسل
 :ءرو ماراطل سموا ةررطناثيرؤر/سرعب اطر ينبع ع« نرد ةرهلا كم
 لاعرسردن سل هر( توزع انو ةدسام ذئبتسكو طلومدل ضابط قل ر هرم ا ب1
 سرا فك اكد رولا ار كرز لاا 07 ايركازالاز اعزه براد ل
 0/١ للادإر 1 رى ماع دارك يسرد رعود هو م رمال غم

 اوال م ترازو طر ادد دلل العا رم اقول الاسير هع يارد نعل ني
111111 

 : لب سار متردد اردولا ندعي ريو ماع ئرد واجب موكل ذيل كر رعلاريكررع زم
 ندور سومو ربدلا الربا دولا لك ماع و وراي رب درع لزم ل ييع
 يبا رعد سهاد يمسلب ست ةورملر وك" عسر ط ل كر رس نوف الاد
 ا ش راد طاووق ساير دود ندب زر ليمارس كلارك 7
1 
 مهاب ازرص ارا مأ رهذار لليززكز عمل 8 ضل دوار رو رك درر 12

 البز 0
 ارض كو زعو لوبا رد جز رك مير كي اورق كا لقت قنا ا ذع دا يعش ور ارا
 را نزلا ميز راو عا هدسير دل رسما يس عير وخير« يش زو رسم
 هروتلل بوم ررر د فعلا داعم يربط كسير هسا تسحب سد / سرك رج
 دعبل لااا شاعر رمد: غصه دهرا تطعم لورين بز مارح

 "دكار هزم ؤك حرصا الا ضف دلل عه تار اور هاي

 : 2 , 3 59 0 وو 1 1

 لادا ضلاوررارا جاع وشتم را عبر عر ادهش عوز
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 مهي |[

 ') رود اب عمير معتاد دوريا لاك هزاع هرلاعوع نع 27 1 را اس عت اور اروح لا هر |
 01 امروع كرا ماكو دار زوما رين تدير باع ظ

0 

 0 "اة ووعلا لزرت الشلل زب نرملا ةرغا عددا يرسد رارإ عدد رص |

 انش ها ار ترس ) أورعمأا ريحا ر ل اهرعيل وت عبرت ع زكر '' بضع

 تيزوفلر وعلا لاورع كروب و اكرعل ا نلرع طشرنا ف زوما ساو ر زيا ١
 ه ل يداي ميلا يمل او إب ورمل ال م لس كلا وال عد رجا فارعل
 مدغم قا ول / زارنا ر كو زنإلا ةرعيرسملا قدرا ] تادرارتل لكك عب
 رفرف يراركلبول شا انسأ قاع لس هص | مرطولا لل زي نرطلا رخل وأو
 .لنيصماواراعلا ل مو عري ربنا بر ويزعم دشن و عد وطصر] ىصال
 اعوبر ودور بيوصعلا )ل6 نررصإر ير « ومو تداجب طعلا ردع ربعسب
 . رموز دكر هلوتسملا موي شكو لرا بج صو ان هل هد بجو
 01 اراودوللو م روك دلك 4 ل 4 4 ءردز ظل لا دار تم

 0 عزو ورركلسرار باطل وو دازأو معآ عشب زر تسلا حر سدع رب اسي ناودص ةيض تردد كميرا اد أ رم ف ب فاقد م
 نير هيف مو ن لمعث و ءرزتو باسر م طرف عضوي اسرع ل اًايشعلا
 ىرذلا عرب هرهاو وقس ار باول د دارلا عد وجا مثل لس كلر ظرالاربمج

 0 طلبا نبت كورت ريوس و رهرولا دارا دوو سن يجر ذو عنو الل ترب دكا ناب ف تدع لب تخليت | رب دو لد بس 1
 0 ضو يرسرع م دك دل كاعلارد/س رك رصارلارعر ع عر ور لمادا واو دكا مؤ د دعوا تطل جرب تال اع رسما برا

 دال هضاب نام دكر
 0 للاسم ناو كيس شباب اخ اعود م ةا موش ضي اذ
 0 0 دل قرار د ومدرب كن ليشلا ذي مها ناو

4-4 
 ةرررو راديو نى دور د افرك رينا رصد ف باع ل
 جامل كط رعتار ل سا ترم اعوام
 ) اوايراش داود رو إسبر اع الار كررعتوا سر مل

 رمت اوورلاطر هو داير ارقنا تسرع وح اف الر وملا ترمس
 عملات عرعر ةذ تدان ريل ا لرفو «0اأيوب
 مانام مدنا تدمر شان هكر يرسم هروح كل با

0-0 

1 
 و
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  ءاييور فة وةس أم 0
 لعل زمج هد كاع د طر دعاس فز دع نشك يرجع
 زرار يحارب كزي نر م ارلعم ور بارتي هر هورس ظل برا
 "نمو اكامارا مروج طرأ لاس فرس صابر دار هد رس صر وراد ليال ايلا يف ١ ارا لد مكاو حرت
 هكر در وعملا | صان أن ايك رد سلا زف ارويسحلو د لميا هد اعلم دو / او ارو مرو ابوها ل "سرس عر لامع ] لمرور إس

 ”و و | اء عدل زرع ليش ىو ذم 6 مر »طين اج رق راوتر نسوق اب دارا ركل ع لورد 0
 يلازم اص اوقع طرود دارلا] شهريه لارا رع :5كلرلا امدعل,ارلاو مك

 ناصر لإرت» عرار 3 !طوورللر كأدإ) لصق اعز كوكو ارك
 هدر عمابادب مطرد درو رطسا رن كر سارع ع ثيعد دنع
 طورررر يطل فار يل راهو 7 سوسو طك ولاد نعل طيار شير لد

 د دف راوعلا بربح انس رز ونحا يل رم حرم دا ال بن طمع ار / 200 عرار اما رسم امو ديل ابي ل
 لا ازد مارازوساشما هاذ دربوررم ناب هرزوا هذان درع ةراغر كو نذل راع دعو ور زا نون اردد, شر عددا
 00 اعل نشح عين ما حايل درا و
 "يالا ره ملا رزركل ادار رسل سلع بو ب يرقدر ينم «دسب 1

 ا دارت رسل كشر /اوردرلا مارك كاك يدددب 2, ةدهلع 0
 همي يراوكرو ى ماا عدلا عزا ماس نر علا در ايد
 يور لايدسل),راعو ىغنلاو ىركر و ّ عاج ترصد رارعل رق لؤعارأ لم 6 ةرارصاد

 لني درو لاورلارر صول يرن عرار رعولا درر ىلا فريط وأ ناولدلأ تير ل ا رعتدع اعرغ /نامتيصلاربعد ى راو( عضو لدرس هاكر حلوم
 ا ل اعف اربعرلا نيم لا -آ0 كش عد ادق طلب ور
 ادعت ترل ةحراشن نتمكن غ نا رطب تم أ هدرا و

 ١ كك ند سن مراد تعز دلع طار ايش مري ىف اضرب
 ١ اداه اكل زا إد تنشب عراف در ) دارو ) مطوعطرإ ىو يلم بوس
 مل ؟زرعب رجا ند ورم ل رع د 2رزكئروزمرم للا كرا وعون درر و

 ثروات هلو زرع ل ررصو نلزولادلا كرم هرعو قرد ادرس ارع عزز اس



 يعي .- د سجس

 0700 "اطلب * رواش وز زر ثا صلال ردد) نور 06 ظ
 ا تاو 2 نهتم كسور لولا ظ

 روث مهو د م ازبحنت كا مو )ذر لو اون هررصل كركر مهنا ختسعلا

 زاروا سوم هدب دل ساو برر ما

 : رجالي ددربكالا تادرس تالا سا رسل اناس تيوس
 / لافما 57 ىكلا نون كلب اك سئس, لل © ذكجدا هب لهدسأ دير سيزر

 زووم اللاوو منو مل طر ددريد نمديينسسلا

 رلضرو ارسل ةددلد ركل ساس تي 'دكامدل رزيق ١1 عطس 2 بالبر !
 عا هلاما اء عن ييشمما يم دكا هي« ما ا” ملعسع ل ليس نر 4 ل
 هدا 9 كرا دزعردا تالا سدد مارعاب لك

 فلا فر ترفو

 0 نر نول لازم كبف رز بلر ل حمال لول فرج
 ناكل ولوتعا ماسلا هزل ايجار ل ادع ل يشمل ع وب نوملا ةر غل رار عقد
 مانو ريس نفط ادرك مضغ لع ون لا طددركا ذل ري
 | مسسم طرف ى ىتعلا لش دام ني الو ذولا ةزوعرشلا
 3 07 ورحت وطه سنه او معرف ل شعلا عنموتلل ل ارلا لوك ركك 0 و

 روع نوصل طرد رول ار سر 1
 0 00 / 0 سرواذل م عرترم علا عاود صل لرد مكر 11

 نومارف لاو زررورنش اد هد ادودزك ل 6د رم | يعلو( بسلا زول ١

 رن ةردانع كسر ملوبب ورك د ملل هملول ضر د ارش 0 ١
 5 و راع هر د سرظا نترل ر وسار شازاسو هانم ع

 27 د وسيستمر, ياسعد لا فر حصد
 تدالر) اهو عد م و اير دشن 9 6 2
 0 يمول لا عشا كار ماما رارلا بإ. [ةلسف اللد محرري
 000 0 هل درا: اع ]وع 00 لارلا ةغا 2 لولا

 20 رقم اعلا ور ادرررعسأ 7 ط ) اوك ارمي
 ه دايث 00 سول لا رار دارا 0 ار

 تاون و دوم ارنا سيرو رم 0 ارا روع نررعس هير اب رند نذلا
 6 ار انرب سارع يعل اكو نعمت العر صرت دب تلعوعم يار

 عملا / وتد نر ا 1 ماولأى اكأق راعصا» نيو, وو سمو
 ب هداك رق : 0001 7 . او

 نول ماع تور شر ارا ل رص الدسم ل لسن اس
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 70 اك 00 ورب

 : كورا / عروب / اك ب هس اوسع نس ار احمرار

 4 سر ار 5 2", اكل ادع يور عنا/رع كرك تلد 0
 عار ضررا رمق رومل 7 90 سا 2000 عار 3 اروكس كلوا

 رازار ضد نيس سرب و ىلا سر ل «هلن ل صو ركون للام
 / "رو ديا دار اتي حاسد 0 هلل ورم.
 100 200 مو 0
 درو تر يسع اراد وريرلوبالاع كيو طا 0000
 ا معلا يو 1
 10 م :هدديصر دلصرس ك 17
 . ةليارصر تكرار ةطلرد ع مد اد هكشرع مدرع
 ظ را ةورمتدس مارب 0 دل د /لامرمد نفت زلوم
 ْ او ندعو 0 مران سوا دارس عراد ايي رعبا

 ْ ه0 2 (رارلاو مكامعلو يلع لل عاد 0
 ِْ 6 0 ممل مارع
 ام 0 مع بع ادعم لجن كك ا " سزرض و

 لاا رشلو ن بلاجر صاد رار يشاو 0
 كار يس رماد درا 0 تؤ بلور و دكر طفوا ١

 رولا 1 نا
 | نيروع كروز مل لمعي اريل رولا زلال ردارع عر دار دع /م جرو
 ا ا هد طرب لل ل للفصول ار عديم

 710 ارارسادب#ا كاسلازمز 20117
 ص اا وز هر كر تري را ام مي

 ندرك ماو 0 مامر هدام وازمرم أرب
 7 شريد وزب خ وسر اناةريسنملاكنر كلن

 | 0 و 17 0 ْ ىئد# كلاذلاو مل ابؤت زل ترص رار 1-0

 ٠ ديتول هرعو) عد مزياالرلا ورمي ولا لن او هولا
 ا نو نمارعر صا وابد هالك 1 ااا 1

 ْ در ل ١ انس كرد اربغر م عش نرع ارك اف ورعل علطرو !لاروب 0

 لاو ورا لرد ذو رادو لم م وللا يرن ور
 نيل زلات رانك دل عطور انكر 0-5 كراع كر را هع 7

0 
7 7 

 ظ

 ا



 رك ”رعرز نلبس زفسدم» ىنارعملا بسلا وزي للا ذو م فلالا يرو

 4 كرم الرش دارا وان رول ازرار موف رد هلأ رر/ بصس
 9 شور م/م انو 1 ل يرحم 0م رع رم ورع ويشن زل كبد

 يتعب لاو هظالعد بهو رول اة اع انو
 لاير ميلا زود ةدرلا 9 سو نش و ن تر طيلا ةدرم ليرعارد تيدر رم

 راق رس م اهواك ادار ورباد 1 لسلايوإإ نى يبلع

 ل ةاوريهررعع جسدا ل قل ميلان الو يري بكير يضر شع واس كا

 ”فرساذ ضمد هبت فب تنشر مزلعز تر غنوا نايم
 ردد در اع نور ل اكسب ردع بزرع دف ثبا ةجذ ديور
 رد اكلم وزال بو عصير طاف ثمر ناتتجر لس تعكس لورنس
 9 كولا للعمل لالا لت تسر # جب بدك !* جنديا
 ندب وزنا نودارزف د زبر مامر ليدلا موب رم د ةزبكريم
 سرا رع الزل ربل نإ ملتح راس ناب مدد
 0 نورت نال رمال ررلاعلا /لاردار سد مل هل في را7#حت ةرهشمو

2000 
 عارم [ فكرك مدر ى في لرب اول انمي

 ذو[ الا ةسيم# ضمد رك در ثا لدب م ترفل دنا ف ىرع
000 

 هعمل ف رثع لل نيل ان د( ص ل لعارل جام رداد يع الرجيع

 بل الاروع ىاوريربسا موو عي ودوك محلا عسا عود دلل هر
 بزل اسمو مي عطب بحل كا ير رمملا دل مئاماد دوش
 0 نضرب ل جوار زرما لا شمر ضل دنا رع لير تسمم لي سل مس دن كل ف
 10 رك 1 مزعل نروبا للنور وعلم ميدو بكل
 رخل درعا تن بال ناك اهبل دج ميلا كوكس رج عم
 2 ديالو ردد ارو كؤدص لست !ر يشل ءاسعإ د اوك
 0 اولا تاتا / وغرب ابواةركدكوا

 0 روما قوراهرل اراد مك ارسل سا سلس بش سلا
 لير تس منعوا مرا ارررزسلاو عت دوو لست با سوار أرز وسد ْ 96 كروان در مدار للاسر باتل" خاود كيسا دملا ١

 و لا ف كرارلاربعب رص مدا الهرم هلاك رار نو باى ركع



 زق ونعمل دلال رزة لدورع ترن
 االول رفا يدرك زيوس هلا ةرهرر وم ىلكو صح حر تم عر 0

 مهل زارصردز كيلا باز مدأ لك اررؤر مالى رو ايار الصم ىف
 و رص او اذ ل يدمي تل ايل جرو لنك نركب ومد دا طلر هدو
 و روضات رو هك فدويملايهترره ر در ملا / / هكر عا وه

 ها ىلع كول رجل لاقل و ينل بلر مزلا دلرروكد فندي صنعوا د
 شرار رولا اكد لدا زيكو نوب معد قرد ب وفا تشل رع فيا 11 ل ا وا لما
 - نوفا رو رتل ايرنعر طرررب رع نك ىلا قطاع كبار
 | نين رامانب رو بوعد كحد ربط تر مهام ورز زكا
 لوتلومل بمدن اريعمر لادرع و كرار اع عرفوا عكا ماباوو كو اجي
 ميلا باب رمع هس طأ هل ترا ليا تنوفا ب ل لركوب عتعم

 قطو ترجل يزض رزم ياازينمس ع ررير# قالو ه
 كاعد فدل) ثاؤزب علل عد نيل سكر مز سعال فنون
 7 رودل)وو هدأ درع دارت (] كس ضرع ذاق نه مضر نه كازرزل
 رست «ارعل د + بتي علطد اطر عكا خش جا رند , دام عرايش ل(

 ارشاد نون مم ملمع مف ابرم ردد ند مل لعل دل ررم جت طلت ثا
 1 هزي كر دسار يشيل تيوس دار //
 زا عر 2 كر ضرا 2 برر بسد لل كدر ييرمال 57 ريغ 0

 بربر مرا يؤول لطيور وذوبلا رع رودعل ل مصاعب لاول ارب !رباو )ال الم

 'ةريركك سايل رادبعد هلو نمنع ذيررت رق ددل ما تلد ارك ريرلعلا ب
 رازافر مر رلا مو كركى 1 ارم دعا دارا روك امم

 ههكراكارر ركز سرع لنك درطس دكر هد معز عشه الريل رع
 بدول اريعلارر# س دارك برا فد لرجل ( /ئئرطكلا يلي رع اكول هر لجل مؤ
 كرو نافع ل. ذل دن نكره رررلع رؤى لود أ لسمو ندتفلا تدع
 ١ 1١ نكليرمقلراا ور ارم ير عيططمبل لذ افرح وو قو لاو لااا وشنو او اد بي ئعرب

 | كان تكرر زخ مد رام وشلل انف هرارايق عاما
 ١ ارا رسولا عر ودمر ابعد مدر لا تنم جاد كملت بر نحو تنضم“

 هلو 2 زون هرابعود (ر وو رالعو هير مل كرد نا هزغر طبعن يربح
 2 رورو ضرب يلا رهطعدلا تار مطفي يوزر راش جاتك د عسا ل

 تامل دا كا اج, با رف دبر تغلف سليف براري 0

 سمس سس سس سس

.١ 
4 
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 5 9 ٠ ه0 2 و ١ مف ا 3

 ديد ربعي دل ار زرار اسر تردي تعد
 نالوا لست قى ديسير ترمس مم
 ا سلام فلا ديرو يلوا ء نم مرتكو ول عارودل ع طوومل يه دع عع داع عسأ

 لفرد رح سي ويشمل قسد لجو يخدم ور سما طز دا عدم
 حادا ضلوع نيؤر يره دجز زر تلا رج( رئ ل يلسرتعلا لا عى عد | اصب
 هنا رو تسعد ةييداع و شدد يتلا ليد سار
 0 وجال بلوم ايدو ةدماو رقم ار كس مناط بح كلا نهرب
 كرلو لل ل هلل ل هاد يبكا اج ليدل ونوم نا نخب عمي يع نلوزردإز عا
 نعى ا ع سند راب سا د يض ا ورد ورشا للوطن اورو تزور مو ترحب
 كرتعو لول نعال وحى روت لع اعل لك انرك ءناعلإ قورتو رر ىرشاو

 ار اعرماولاع زؤر عرسال وك سلا اجر رتل ننيي زرارصديارروو
 امد رو قي زرزاومدلا كلر ماياز كنح ان وأد ك2 رع 2 ع ع

 ' لسا درابطاو مرج ال رمد سب لوول يعقل ار هدا وسد تاو ,نرعل ناو نارع
 [لسور زرع اع هربا كد رسل دنقل ارز علاركي ننكر بخ ان ماب
 مرعي ترض ور ىو وهاد عام هل هس
 نا للزب ىلا ع لك لازض دل مرر كلم لوريل دالك در كارو يقل

 © راو ار مموغعم ناو بوم يلدا نيب يعل از قلاب ارضي كيزدار
 لا رو بتسملا د ىو تول لاس در كر تاؤسررتل رولان "عرب فلالارع
 هير اناطعود و ل ان تلا كشر لاكن
 ل كرا اإل قل ادوار ندد نعت ىحي راسم
 ذرالدابعإلا[هلريمن لذ لنمط در يحك كير ىرا دنا اردد أع ارو اص مز هوو نارزرلا دربك رمادي زركر بح سرب تي
 ينقل عل لون لاو لو لل صلاع لن عو ىيالسم ةوياريزلا أنكر اربع لام
 0 لالا مقر كوكو مك شن لز هر تتح سوي ع رص | لبا د ماكل سوو هطس روع
 لايك كو السلا مرر ا دربر ميريدرر جال لي بدار افا دزرلمللا
 ترصترار بسر ا ادب سير بابا سررمسل ا دمك
 ل ملازم ريعو ل نيف باقر دلا داس نلصد قسبؤر,س سف دعى تيللا نسا ةلاأارع
 ”ءاسو لو عملا معلا وااو املا 0 لرواد لدرأ لولو ىلا لراس لدن زرع

 رن ناكو صاد نرمرلا تدق فيا هدر نر يطحن سرع سل سجس! رووم)
 نضرنو و نال هلم ايسر ود ةلدبل انو 14 ردا دس كو د تم يع رك لازإرعو ا
 © بولاربر تبرد, حل للرب نهتا هذولي فد وكيل ل وحل ىد
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 ار ابواب سرك هلو رحل لا ندد ليسا عيد ايدول لإ[ سر ةرادد طور
 الار زؤر امدبدرعسل ف دز فنلاىر زلرع روزا رك
 /و نو تع !هكتءاماناعرفراملات تنل نيم ريك قط الود
 )1 لهنا وبس يف زو راسا[ لزم ةريطس يو
 الارض تاد + مس وال تم ةتولالل اكن 4 برت سم نبع نر ارلا * ىوؤن

 1 0 3 / : 5 ظ ' 2 0 0 1 .

 56 كردون الاطر اراد كرار رافال رك وا ورد
 اكقيزنرما ردو 3 و رتب مس ليسن ار ع وعل عر رد لع رمل مالم تصاب والو تسيطر تبر ار زو وفا زم هيطدارظو اي | ري تاردولال ارو يضايازموزلا فو دري وسي وصمم وزو يؤؤال 7

 ور بن فانيسولرا! دولار او ظنك بسور ركوب +: كلران ود
 ور 00 هلبادا عل رتوش را نادل د هور زد ؤرسإ وك سا
 كلاس محالطرفلو يشل رن رغب ارك سرك اكو ادهن عرس ريس يول
 لال نةانم ررؤسم ربا واعر ارنا طار كام 5 و اهنوصإزورفلا لل اكافيل لو فن ؤشلا عىل اتش شو بني

 كن الاسم !وباهلضوا صلوا وسخ زرنا ”رءاعز ماع

 تت لعل نز ةادم هدغزفا ول دوي تع تير عم وسمك ادمن طف هر



/ 
 ع 10 | ٠ 306 م 0 0

 مرا ارض از قرف الرد ةلوكا تاب يدا ومر نيكل طارت رنا ماو 77
 وكرت داداه للا هومر ير دل را

 60 ةللاد فلالل نب ةدصول ريا هرم عرصلاو رشا ناي ول اوْنلا عربملاو الار إ
 0 ا 0

 معلعرلاعا/# واطلاع ا ميد ب هسا ئاطإ ل عسادولح خو ملاذ
 وفا هل سب سيم لافضل سرك دبرتساوفما
 لع اد نو لينك لوبا تس وورظد ارو اد ىو يطل ندد دع غبور طارطلا م
 هرت مللى ساغرلا لعن وعن داسو عالق رين سم ضو رتستب فا هرارعر ورك وألا
 0 لاول سام ةرعاو وش ارهز مر اوند رقمك عا روكي نانا زب ىلا
 دعاردز )يافع وفول ل ىزل از ىدلإ يره بكير و اسا دفا نما يعلو

2000 
 سل مسك نم طن ذب وسال الملا اوقف روس خور ا كافور دش يو ولو ضار نتن اا وحارس د ع
 للون لجتااطس عرب دعما د باعني وقل نزلا
 لزاما ان ارك يؤم رع يلا باور قو كر الدفا بنش ؤملاو»

 3 30 , ا 7 : 1

 هند ناو هلت افا رهناد يلف لاسم سي يلعن ةكرشلا وال

 يد هرورمرلل هر عرس درو لغسل ينم سطر لاذع ككاو كدب نع نب نلت
 0 لون علا ىرلاد تدرج بالم: بيتر او رم عب لام ا طعناو دل
 ارز فاول, دز اراد ول دنا نوعي فرب تالف ولاد
 ( بتمام تمارا ميلان وس د عسر وكول عراف
 هه كمر رار بنك لاول اسوق سكس إل خلا نورا نوره لا واش
 ريعصا بيار رول ميال بسمرهم رغشيرص م تل نصا ذل با عرم يزل هارط مابا
 نم ذاذو تناو طن ةفنل منارات و ناو قالا كمل سورغر رسول
 © دوار فب رم طفلا زي هرعوما با اود ف قدم رشنلو رشا ناو ىبلقلا

 روارب ارو اصول اكعيرو حتما لونا دصاو عددا بانتس ننس ا عدورص جا فري يتلا بتنا يإ ١ لو مزل | باردا ديوب إير وم بل وب ارب ضامن !عليللا راو تس علا رررلرلااب 0
 يفرد امره شررمد قئرنكن اك يروي 200
 كري ررناوب عطلار نار تك اسطر ار )ين كلاود ساب بوشر يل
 جاني اطول ل ماقدر اقف ءرعل_طك ورم ب إلا قعد فاو فارهلا ريس مو يبي
 . نا نررم با شان ىذا همن نال ا وضا بب لليد ف فاو انسب دراورللاركمألا
 انزررم عال اكو سو هرمي ردنا در تاب جسم تاو اعدو بون علال حف هلا غن
 منبر مانا كرما هيفي نإ ريا لاثد غرف حرم اددصإل نر رو يلا فاو سان



 ا
 مل وناوا| كينان مضي و 00

 ' ١ اال ركقلل ال هز: ضيمت رصف يسار ؤ زف و عرب كك بد ار اسطر
 ”فالادمااش دل فرفش نع ىعب اننا لالادر انا و ء شا فول لا» غ0

 تير ززدلار طفل دا يملا ثبوت رو ىلا تنسارب و م اراه رتل د ةرمار وس
 0 زاااد نري مرا مز شر مدد رف ركعتسر تاارر // ]نيلي تل نرغب .

 ناك بإطار زر بقر كالا عير او ساري بعملك امؤ اطال
 نزول نك هر( رجس شيد ردكم لع تبت عنز صر ايفو فلا رد اروب
 هلك زو ماودل روش عر مارد قولا رنا ار رمد | رمد طا يعمل مرق
 31000 ءارإ اين رمورر هشام بذولمز نيرون اونو لرضإا
 زم عزتص]ركوا مال بوس ا رت شد ما" رطس تاو زياور طال ل0 تس م

 ”مهلاد مرر المهنرف ياها ورانا ذ نط ناك طري زو اشما
 مسءاررق تادرس ال وفن ضوبشو متلااز وو باز كر ولالا لمين ضر اذا
 ظ ترللفوض الفرس سرر توم لمد 0 00سم لق دلرف ولو روما اع

 ْ 1 اقرلاد عود هربا ويقف كر فال تب مزز الو

 از كم مولارف قلاب زيا سرال ربك لماما يشيع تيتخ وز
 رمت نار وفرز قفا هلا ازد عزا عتيل سروال لو
 أ ل دل باتي مويس” سرت درو بناس يكل تدك
  دوياتم/ةدياكئرمارن بز طولا را زهفم عون تسي وقد دورت دن ع نر
 انهت عارسل الو تالرارهبامرلا لارج دال سم اراء بآل مت وس كسار

 /ءادضرلت تر طوقسا لإ قالا برر ندد عم هالسؤال فوت ناهنرا» ©

 ريو كالوس زم وكمال تمنوا نورد هين جرا طفنا طلال رسل
 لاا ضرر عنا طر ط مؤشرا تيرا لادم
  ةلولاريالا ير دادقاوإ تقلا دريل ؤ شل نيد اتيان سررت وز ض درب لع عر
 . كرزل يردد ربان عب اذ نك ن تالا ل عن كر رف نيس ا هز دس راكع
 وي صل ومان نعيد نول فخ فما لع كدي ول سم ورز ج نا

 رنا نواذدزروك اذار يفما رمولا ارشد تاوفل سلا اور مؤنس ©
 "لرب يؤشادز رتل ف ةلاشب وردا روم تينا دب فر
 اي ءلالوارب اثم فلام ربإ ىتبخلا يطا در اهبظو نرلغ زد دو ارعسلكو) نعت اور

 را لا ريبو درسا ةرصومارهلأد خدم انا قفل ريشلاس غد طوره تساند ح
 مويس وسور صدور عم يزن فرط رسولي يس: زمرالل اة
 درا دولد الر شرف هور قد دوغ ني سا نع رادو طم ددش ندير هاري نراك



 قال اد دصاابأد بع ن نر مبسم نس للز /رشلا لوما نا راقدفد طرا

 ل ا تكتل « "تا تيس ىروفلا مخ اقول عنان رم وسلا رعاك دب نسم اططحو

 8 تت ا قل رماقو ايل مل ولم ار ناهس يف لينك تبان ااسا جينات ار

 "ا لعلوم فاكر علال رامات ىلا اا با( دال تلقوا

 0 77 ير د ترمي يبا 0 أعبر 7 عل سقما رزففلابا تع"

 ب لدراسل كر اح تكا راب جال تلف لسمو زعم عسر ون نافل تع
 ار ةوئزاباص فر ترقس د ضال ع كور نيالا ارا مارس كلف
 ا ”نإ رو هلا دوو ا ر اع

 ريشا حا ف مانود لعق ل ع : طر ديدل اا ةرمشيلا كورا هالد هرم منور يل كرولا

 لطم نقاد نأ بارا لول رو 9يدساب/تلأذ كاوا مديرو

 رأوا ”ةضزلا) ةنرلعار غار لام شيصرتت اهنعام ترسب يشنلا كررأم لإ
 02 9 نو رع طور ريشا :ارزرلا فرب قس ا مرا تلاه وركوب

 كاهن ل أولا ل ا ع 0 نع شرم لولا هنإ) ضارعورلملاو

 0 لارتباط نمر ا طع سي زي 0
 انور لابو رضا ات ترمي ديرب ع نا ذا كرولا ب اراب رو 2

 4 ريل 114 تاس ف 00 ميرا ئراوسجش رعد
 7100 60 عدرا س07
 تارسأو لوم 0 ركأ طنط بيذوا باسل ركل ظ

 'طاسوإلا موارد مباع ع نامل اماكور رقد نادل ارتد وشو وسو اور

 نضإ 0-2 دسار عائد هر اب امتد مدنا عسر ظ

0 
 ا بالا 0

 2 د سددلا رو ركن تر اخس الا م أد در عاج_ولا ين
 بالدم 0 مولا

 7 ”7/مضارشم هيد ناطتلا_ هو عش باري 7 عرض
 0 0 100 ب انلا بم 0
 ركاز لاو ب, ستعمل امد تلا سا» نالوا 1

 كرعا 74 عرالز_دايا[دتيانا) بانل تن « بارما نانا وكلت
 لا ارتاصم إلا فوض داوم الدبل رايس را دان ةلالوستسفم 2
 0 0 جت وشو تسلل اونا يبس
 ا (سادعفن إياب اىا ص داما بطال الر راو راع ايبرنا وطي لا



 هيلا سرفو يب لرقم مر 7 رمد اه نأدو لغير رن من مرا

 0 ل و ا نس ولام

 ركع را يمس واب رنا ليام امم عريعر
 ل ا 014 5 زم دع رصاراوإ صوم نادل ادع 5
 يفي اوي / لاو زناهسرزدرش تحسي ضو اعادت هن هد أم روك
 كلارزوط رد ؛ ا دم نو تسال و 1

 0 /رروههدمد دا لو بنك ور ورا جكرظ 4ذ ظرف سًرلع

 2 دير تطفو وقتما ناو ىلا 54 عموم آد الر داع ت م 0

 هلأ 4, كرب نى ات 1111111

 هوو رز ورر_م لل مرع لوم ا كدر قفولايتلادوحسمب يجز ل اووعشصر ب عملا ده
 مساوئ( عيا تارزمؤلازبرمار ود ابا ريف (ثنوراوا نايصالار وبا ]رشا بور
 ترك روج ف انا ناك لعل رن عاادي وسساردب تعكف ة زن ني يسأ

 ظ نبا عزرا سس مور همي ل يقل ناو ىلا درس فر فاصما ©
 ٌْ دريلا مكن مبلل مياماهمزر نبعد رد بل جدك يور دارنا ورسم

 ظ اطال داد نونو مر اى عاب اهاوتسملا
 1 الزاي 0 111110 ضكرا

 8 ل طاري عمد مكر كلب ازين مس غارت الابر ةرئتر عنب
 5 لو داعي اطلت لراس رار لزمن نر ويك نقلا

 ١ دلل ردو زرقا دعا زيي واسس رز رئال د | عالم تسر
 ١ ا الر رى مذ مامر د يارا رزعس ضروس يدر
 ةيئئاساطرع كوي ولاربا ذمرالعتشرناوفر ب طر يدر قل ود نإ وزرلا»و 7

 | ءماستل رع ياسو زك خور وسيف ل اور رم اواو مسروا نإ را
 ظ ١ وار لودر تانغ يوسف تواتر ارثا وك ا اباصارج نال

 00 هام
 ١ الارق هن هر نإ ملا ول ار هرم 2 1 ”رمروا شر عر

 ١ يزن بارب هده دلطركو وا الط اود اكرم يزر فاد

 7 1 نيج نردد دب ارنا طه نانزمءالو ومس سا فاو نيو يروا راض كدر ع 7

 0 1 اهدار يك يوك تلو لو ويبون اههض ( | ىررو سلو

 ١ 3 عروروست/البازع

 ١ "لانسر مدور ”بلررئدور ةرعراربار دكر زي ل ركاز بين مرسم الد يالا
 ا "افطر مهسوخأو) «ر) 14« نسوا تاو وجسم شب, ران قيولاراب/و

| 

١ 



 وار دارو زمر عزف هزاع تزال رعود نطل بارا.

 . نلاكزروا وملاك ارار تأ دنا مي عار ةيدلا نخب عرر تيت لاي نال ريو
 ت9٠! ذر نك نايم دروو لزررففانوب ولمس نطور اهيا يات رط اناس طا
 - الكر وعل قرر هرظ وبلا جويل وشر مالا راو رع د "عانس
 > / فري تمار يروا يزوررعولو تكا عيسي لع ضان وار سإذ
 جهل ناكر تلاها ونعلم ست رح زالوا لذ مدعو دسلارلشيو ا

 07 اطار مثرو 00

 0م
 مم

 0 وارسل

 + جاكرتا ركب و ار طف ررك شمل نان ىلا ع اهبصإلا اكلة شيش اظل دكشررم
 0 200 ةكرشلا تينا« الواد
 + ج 0 تواروللا عضال رت بيش فور عر ىلا اهالي ا تاور ضرما
 ع طفاش شماداكو نإ لفل نلدج كيد يرئ لا تلزم عن تنير اولا

 ا
/ 

 0 تبي عررل هوز لو قلما, نتف كو ائيلا سو ل اعتارو / ورك رو ْ

 ل ل ا ادد االاروبلآو نك مير تطم
 هساكصت إف ورجع عنن نو ادارذ و ةراز ريش ناكر للا ةرازءورطلا_ و هشوع مو

 0: ى لمت اوهببدىزالار تدلل دس زم نطور ريالا در ولعل زبر
 املا لا يروا غيار لاتفكر لونان راو قوز زم لينغا ٠
 - 0 : ١ 1 200 0 زراف لغ#

 ىو لير ئودريزعيم اريدك يهمل تشاد زمر كوز زعير سياراتنا
 ءارلا عضو رك مرعلا مخ او ىدزالام كلن نيراعو ولولا! ضير طاومتا

 ردلاو سك كورن عطول دبل ن اهيا ركردلا فلور ىرتاارك رمز ظ
 9 مطولا نايل ىاعتلا سواري سب يت نر يظد رز ريب رار عي نسف ا مباباخ

 0 اهبل روس لضرب لف سلا ول اء, هدم مدللا رع دز ل ار عروضا

 تكور اها رافعين رز قش باعمال ارم نوكر رم هزيم خلاد شارل
 ا
 هنو رؤصب ناد تاو ماء عرر عزب ا كرمي ردا رع تو فرصا يبرر لطرد واعز مسدد در زك ن ارياف لو يرفض ع شيما ٠

 عر بروش مدا رعد وعن ياك روبل اوب رايد اليس
٠ 

 طرا تار ريم مزالازانر كم الرماس اريرع مشل ادرك كس عراد اكتر ا 2 قل ارسلان عررك 0 7 1 سول
 مزاد ط الاوز تالا» رن تلرعلابثع نويل ربت نوكأ لا ارا ذو ىف سرب د ومس« شبلق لو ذرتيل ع دؤانانل : 10 2
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 لاول شوب باف ياسر عر اكل
 وبلال وتاكي ارل خي ير قيئإل تركب ناس ن معسل درهم لرا ضرع
 كح الدنا ذأ تورش جاع يرتد رق دورل ينل
 نافعا ثوب باطد طيررف طعإ و مونلا نر روف بر شدل تلة وراس لو مستو باليل اونلا

 ضأن ادوار قفز لوقت نازل مصروف مارمب زور اختافد كراس ه
 زو لاو المبني نسر وكرت تباسنر والاف «(نول ارم
 . قر عوصز تنبية وهاب تياروسا سك ماتا بإ تان ناو إل
 ظ لل لون لزاما ني رعبا تضر مون ثلا ف هدادع يني نتن تن يؤنلا لول
 ٠ ةقسفردررانلا مذ ) نبا زعتر دزدلا فرنسا باو ةررعدي) نئادور لاما ملام عارم
 قار لدول ل رك فالا ةرماطلض انتوا يالا رنا تاقومرل ايش ار يشمل! عاصر را.
0 

 . راو اوان يلو ولا لما طوب ) نهم ينك منن غوص عارم ءاصوم لال فن اراكت بطلتك ا
 ديل اراولار ميزي ةراععلوردل زمر: سلع ناو ةررع لام هالو يونا نزيل نبال
 ظ 212*222

 مط طعو هريراشو زو ذك اذكب نريد دول لوم( مجدا, تشن نوفل
 والرضا نيك راق زعرور هت ركب ا ىدامرمادع/ح راعانرركلأ نيس

 ظ 0 ا ىسوتلا ظن ه
 | هلع مكر عد شوا اعروملا و راطل اسر سوت اراوخ ب٠ سس عر رورو صم وزع هبا

 ظ ع ل 1 نور ديم
 | كفر ريت فزنا نارضاىشارتلا قل طعام ذإ نسامح ه

 الاوامر شم او يزاد ررزمل اا تعد سطل ا دش يبل هلا عيد ول فر
 ترك اور ة ياو وشل زير« نعاكرددر إى ميشو ع نار ربت قزع مرحس
 ١ وادم يعلن يسئ انما قع شرما دن شمم» رك لا ازيرا اربغخ

 | و ةراعالورزم نفر (*:هنسم ورد اهيل ىفو عطينا ردك
 ١ ل اا !ناطلئاع سمج م/رنوك يوري ري اوه شرع
 ظ ىو دوك العالول نارام مما رررو عشر

 ١

 ا

 ا

 هامور مدرك تسر فم ضر زارع سل لروما رعافدي نفل نك واهأ جلول
 ان هرعاىفو فاعلا عفر نك انزل قواولا يب روكش ملا: ناو ييكونلا سرس

 ريس زك قل رون ج دا مولاي ع كولا
10000 

 زلاهزب نزمل) زو اذ دوال نكس هنري فما أول تلا سيرك د ك0



 هم عا ازعاج رع مضار كركم
 0 رات لاغلب ويلا سس سس (رانررع ناكر بم ينبع تيارات قنا ء رو

 ٠ وخلا تاشلاو رو ون سماهم لكم شعز نعد مؤ ىلا تنم بك فا د شملاو

501/10 
 1100011111111 ]ا
 0 كاوا طر 7 لاف وافر رسكلر زان وركاشم قرا

 ميلا رك سل زكر شوعاطاع ١ سيروب ارا روض كد لا
1000100111111 
 مسرح تاذناب/ وذو عرى باه نوفا و ريكا لا مز هر يغد ولا دعك سرك

 0 ليؤوودونل شار ارا نو فو فيفا لومار دوف زوما جعل
 لوس لد ؤلا ب ف اك زن ولا يزوراذ وب زا بس از ذؤم
 ورد نربناو برفع بون نك زا كارز رون
 روس 1ع تاو ازيا د ارنا ولا يروون فور و و زساطرماو
 كورت! اين ارز ل ركل ورم زينل روتر الار دلا عر فضح ا ايار يفر ظ

 0 دالك فن عر فب رووا نروح سرونلا اور رز اركي تزف د كيد وكلا
 نيرا رت سععر 2 دريت ارتتا عن الا فاددراراوم

 0 0س فؤاد ضير وفعال بسال بيرس تو سروال
 تبت رجاد ومش ارروبوهمر رسب 0 رونلا_راّسلاس معلا ىضفصدمو ازا يد واراريشو ْ

 7 انث الدرو اررل انسي او وردا رميا مو رفإ لل ل روكرع ا

 مران ردما يلماز رونا عوا تاتا نزيد زمر موا اقو كس كيتتماتلا
 ير لرامز ع همم ارز تشرع لروما ارا روسى رشم 7

 السرو سوب دورا عكر او طاطا مسن اال ترم نولي ظيعورؤنلا ادرك دو بطرونجا

 111 مساع رش صرف!
 الروت علاريامدرراواراؤاما دارو لى ارد ربح صو مانجو دشن إلا
 ا وافااوطنار باك يسم نونو ماركو ردوا االول
 يزاد ازعلوز زر تل طكازؤلا بار درر طر مإلولا 7 0

 © يش هلا رعتل د اكسل ) "نسل سداد لإ ثنو ا دعك دد ظلام كيلي آ] اا ْ

 0رفسف كاتس يكزطدلا يدا طاف د الا تلو لل نيساء واوا نو يفطر بنا
 اقرا زوزو تروا بناس يم لا
 هي الز اذو دك اود اال ربخايقشا ءارط ل ارلا يساوي
 4 سامبا رار ور مايضر فشق باتو



 را ل اكون شوو سنرد ماما ©
 مقر ساونا فلا كش هب داهم يسار فا دبا ليس يول وتم

 اىالسل مطولا افلا لاك درك ساروا وكب بر زغاكول لكيلا وري
 كيران مافمل ل اعلوادج ا لويس ىرفش حان قروبك مدواولاربمشلاو لونا بولا

 كورا نول فا م ةرعلاد لا دور ناو /:ج متلي ؤؤلا فير صك جبس
 هزاع رماد عى نرسا دي نمير تؤيحر مر مركراد نوير لريال بنس رع
 نما رد الاموم اور سف نفاذ تعرق نصنع هل رياح ا حس
 اوبر كام ارلق ريو بنوم نزف بد شوت بر يزيد فلاولا ل تالا
 ضر اندر وطال عاما صور وت“ اك يار فسددشإ) ام بقشام نلت د

 كلف نلعإ الا تر دمع سوس تيم اند ماجا ماكر ب رفبص طك دز نا
 تمار نهرا الهرم دفن وداي ذبت تيار غسل اداري
 #/ د مالور زيدا فس قنا ولم نري يفور ف غي نازي ت نا اذا تيلعف مام

 لأراروطرمزر/ع ورزارلادارز ميسا جار كاالرطلا سل سر سارع طيني رم
 قاراز يي عل يلام ذ ادب اج ار قفلاد نر ضلال بول ارعرع عارم يفاضل ام
 اناناس نزور صوار مالا د س9 مسعر سرد تمارس هن
 كشريك إلمام رمان دارس ماد اطولا ب نعمه وصاروا 1 5

 كونا ريتال تر ءاودا لضرب ريع را راباى شن كرا رز عرتتس ف
 7 مسرب مرارا سايل لاقي قوو اهرالا دلل تاور زون يلم عمرو ىريعتم

 تينا تال وعمار هلا رفد هاوس, ويف | يفشل ةدزرفل وتلا حس نس ران //
 ا ونا لؤنم ار اهيلا_تعو متبل لاير رلزرنزز» ثول ١

 ترا ونؤالرردهاريزرك فلا هلام اسال نبش د لابلاهتسضو ورع موا
 2مل ضر اه تاهنالار بدال ذك الزج يصرع نر ايهسكو اد هدير عْشولا ن زور ح
 را ءل سد علا رعاكود تلعلا فتيان زاده دا يراولا او تع رطب ظل رفع

 يئاضمإرا» ولايزال زمام نري يك دنع وسفر
 0 اا ةماعلا رب مم ناو ورسام 4
 يه و قاولاى ذم دبل 0(تبالا فوقنا لعن ووو تيا ماين هيززلا

 ” نبو جرسر# إسز لزب يردالارع لأ ميرال ول اين ويتناول كن
 "تس يلسيفلرز عراد( سولار ى نان انس زلزال ذ باكو وفتالا لع

 كل زود هلطعد) نع نلكوراعرو يلام صف نويل در وعل سعب ارض ح

 وافل يسوم نعم تنك ىزرشلا دريك وكب نفاو حانت
 اد /اريذ جان سبع اهراس هزل 0 تقوي ادام



 4 يرن ايضا لرب يلو جسر كباس نر نا طنا
 را كر ارصر درعز هراشركر را تل ل انرزط ان نكت ان رع ا ونملا
 الت لرد انطولاةخ رك اس وكدا ا ّ لع

 0ر1 ا هر طالع كولر ارل لماع ب هسكو
 الطي و مشان فلا وسو لكر 1 يراد كرر وكمل
 كلر روزا ور ال س تل سمانا فاما لازردالا
 ل «انطنرسات لارج اسوار رص د زا طوريبلا رسم
 0 نال ؤظدالادلطلق زارني رس تستنكر ب ]سويزنار هوت كل
 ايمو شأ الارع ( ثلا مالئال اطيب لعام ماعد اذ لمت لوف اما سسايسارا
 0 ل درك ا نون هر ولا ميول ردالد دما غاي حرر اد
 او كزرإ ير صار وتس لا زمر وبك اءابوو يفطر وذل اشاد رو زر ضال
 7 الا غرر ذعر ملط يضرم عشر صؤ نرابارط زينل ف ع
 م بلم ىاذ ل كا رش كلا د ونلا »ربع ل ذوعلا أد سيتكلز ورحل 1
 0و د 7 9 10 هر 7 22 7 2 1 ازداد كاطع شياو

 5 كوزير يزغا وؤنملا 0 سب للاعردو اساس وبا كلت نززإا
0 270 1 0 

 هان لام يسر ابل 0 رارو متر عر رمي (دزيكاب

 ل هبوب روتي لمأ كري اصر 77
 عسرما و شار 200 كاران سلا الربا

 اتاي يزن موا رعد دعم لب مررظ راد ينتاب
 ودل ضار ان ع ناسا راو يوشع يدع درابطالإ نسر زف اهم وعلا :/ال رغما شمالا لو تر ابشمرلا مال ناكر
 مزفلئاشيوف 2 لاعب( ترجع مكر اند 50 ارو ارماموما
 ناد وان شان ردم رب بؤ رولا تشن اراجؤ جو هش الذال ينص هس يد ذا#
 تري زك يرب دو هز مدمن زمام تما رمان فورا ف هاهنا
 ذك نسينا م وبابا در ياا طلع نرمي
 ماؤالا ضار لدابقنإ 0 و نسج زا ب لف نيس هيل
 لبس راض زج 0 راما لارارسإ رع 7ع ط نشف ل نار هلارر#

 0 ديلا [يبر يروم نونا يرشد هقول نإ هيلع رورو سم
 كغم ايفل 11 96 0 ارز عب ا تيهلاهرب وغلا اطال رولا

 60 تكنو 1 سا نراك وخز فلن, بويع رسايرش تن او راب اوو
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 ور ضنا شتم لدول اراك زا درر رس لالوم صال غدا طعم نرد أ ب كل تعنت زف اطالع زؤرزيو سا د لراس لاس ناشف
 ريمان فس زن قتد نضوج طع نإ روما نب يرو رشا نك

 ٌْ "5700 در نرانرلا وصلا ءاريرصإ يوك العلاوي روس نال مكم يور لع !ن لم اواو | را 17 2 0 عاشو ندير قازاازو قرر د_رو مبا نر يروه سر اسرزلا طع رهام

 | ناشي ار را + درر ارو هريس ار م ارز كت أمد
 | تار ةولعلا رجوع رصف "عرف نر مارع/رإ زير مره شارف تنازرلتؤناصن
 ٠ الرهن لرب ىلا لدار /ر اف تدار يف امل رك ماصار زعل ارا زل تيك
 ٠ برز ور كورك دال اتاك تيرم لت )ل اف فيسألل قدرا تسقن ال
 ٠ لفروة راكرفللبا ل تلا تقابل ل لات يدب هب ف منا سمدع الش درلا
 ٠ (ايتاظطع والوقار د يع لدرجه زج اهو هر يدق نيف لم لد
 مضل فاز اسد[ 91 نس تفرد 27 نسال سير تدالد تل لمفي
 سرواررز لارا موز رشا لي طي ضا ور نونا ءرتب ل009 ياا عينم

 ظ 2ظ2خ00100 1 0 ]1
 ظ ناري لب ناك رزق ةري بس لسلام وويدفالا عيت 70
 ١" بيدنالة ؤلوزس ئادعؤرارخل مرتو كم مسكر دد تلاظن اهي مارب ريو وشل اطر
 هيكل ةزرصإضددسستم 2 ارا بعرعر دك رن راو اتصرف ا
 0 ارا داع سررت مالو كلاس ابار رص رمر/لاولا عا برم

 لسير كرمال دوال رن نركز خروع يد ادور إيل الا
 00 يل ناوادملوررو شسا لوعلا يقا.ةلروم نراطت رم راق رار يداها فلازور مول اوردملو ىف وخلا لغتنا زوم سما مركلا
 مس لة نريدلا صخب دع ليزك لكون رار, تسد يلزمك نور باغ
 7 ل عانوا وكلاب روان 1 جالغل 1

 14 ناجم ندا ريشا اوكار ريع د
 12ش م ستائر

 ريالا لز طنا نوت نعي هيض زف نار نك ببسي كح ضمانات وده تيتو طاب ب يمر ار ل سرع
 'نودد(بلاغلر زر | نب ةرع مر ماض رتب تركك ورضا امابكور نشط نوت كالو هر
 2مل را ترك كو بم نر غال يآ يكون نوبت رب يفر ارا
 20د ]كي زارع غر فيك الاول ينل در ارغب كندر ادعت ةيروص

211111111 
 0 0الهدقب ريدي سوم مور وع يرحم رسوم طن كي ذولا



 مك

 د 2 سل هزل انو عال جايز عر سيزر داب لي
 ا 0 /!فدورادجير بيو وادا مسمع
 م رعي زعرمو تالا هزي . اور اطيل ءانارو تن ونوع رم وسكر

 0 0 رطعد عمو يل تيما رب عملا أئاؤر نفل سضاوتؤ ربت ليل فار 00 م
 * نرسم يم رعت اضل دعو / راق تقف حل زارا رز

 ير زديس زري از رش ز ارباب فزاد ليك ير
 لج رمت رضا ارمدلعت و امي تادريفولار ودا ينلاروب ترص بانر
 ال
 طاووس ا
 0 تا رولا درك اةار» .ىلنتل ونال وع إ هلا ارز تا رواتب
 للا 1 6لتر كفل اونو
 دالي اوا) برغم ارا لعر راما افلاولارل لاو كي ضاع وو و مسن وكر
 ساكورا لا ارك يربو مار نر توعد هير ية رسام
 هرلا ااا قلورعلا ياريس فاز مز اعنا ديزني و سال رع اولا ! عب مدس
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 ا والام از ص زعبيل

 ال زوطس الاانا سادس ارااسس ل نير هنا 01 ْ كرز . ٠ ما 0 5 37 300 زلرإو ٠

 0 ئوشلا نيكل 0

 يشل ىزوذ سومو رداء اهون رولا كل 5 201
 عري معا عاود ضو تار لا داس عمر سا تكس
 طلو رعزمر عمار راما بشو سيدا رسررالو

 (ي/ اور فطلا ند يربب سك المعدوم نيرو ا رعب مسا زوما
 كارلو او ضار رو كلر لاا 7
 مرار فكرا كرز هالعمر تارت است كاان ظ نيكي ظ

 مار يباازنب يت اروماو اذ دادغبلاط سوبر ط ناار هد لرزعلا رضا عل لرد انرلو ا“ رباط ساو, رولا اهوا تفس تلف وبا ذرة رورو 2 كوز رزمالا وب ناديزنوف يزل ادي روسيا د ونال بيلل تطري رم اير مدن ورا وش كرما ىلا !!برعلا ة ضلي ناس“

 دوش "رسما ند لل » ينرابدل نسأو ريما ةرلل» تانك تفايرف زير | الاد دوور وردد روت هروب روع ستاير لات ل 5 امم ص تنزو / زيف ىلإ تدمر ىف اراك
 0. رضا وما ماا ديور وصولا رصرالرط ليسا هلق اول لل

 رومات ورا امد هرتز نءرع يور لا
 فرار لاق زيشلالوب

 ”قتهن# تا راين لرد راد ونود دعا بنس عيري
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 لت ثر/زعارد را الل و لا ى الاوز رظو دل ةر عر تريلا
 «ارزإ ( هرمو مالو هدالرإ رطل 1 دهب! باشر دس( انا 9 مالا نا
 نامل ار تشل ررليغمل نوروز عزمى ىلا اتي دياي
 ةرع عبط ونش يكرر العوالي زف سار يزن هولا

 اسجد ب اني 222غ حج ججت

 ركل مطؤلادزن لولا سرد
 : 212 لال ارطوكورق عاى ل دريس يكول ذو فرار كراك

 | كارل يمرر فر ادولف اروح نسا لامر فر يحس فلو سة رلو ةررل حا ٠.١ لاعبان يول نواف هتيرجرم مام الا لكان /را لليل ةرراسم عي ةذفال
 1 زنا صر درو نيا طا دغر رن كراع تفي رع تنس ند هز ٠ اياز سدود نبعتتواورماذني» ترتسم انك بالون ليشارك
 دلال ,ازارف ورا ردد فلل وع ضرع وسب يس م ضالابم
 ظ 0 رلعوت ةوزز ل بددلف عرمرم يام
 الاول ركرادسب ناومدادم تنسوا ار تتار زا
 ياؤور افيلالا لون/ ماورد دارا رك وخص ءانوردزاك د قلاب ألا ورايا زورا هز ركل راو ل نال م والزسألا 4 هرب وؤم اللد فتن ال عك رك هاد
 فض وار ىركو ار هند نود عزاء رسما رثلروك/ رر كم نورس
 | مز 00 اس الس
 | ١ خالط رن نقولا داو ىلا قرلادرلدرعبتالات اعد ليالا عيد كال ]يت اس لا 0 راسل زب نرزناو وس و م لوو ا عرلا قرط مالا بك
 فكهومورلا شا ناكل ميرو لوبا زتشم نزولا رت عر الست الو مو وتلا لردك لب ىلا زر رو تو رزه زي يزخر ع نس ترعل
 ارض يادزبناف اشاره اروع از موو )وزر ضل ماورد ارسال اوك شل ب[

 هو زم( زنزدرما وزار عير عرفو رغبت يالا
 تاك راك ير لا ئشم ذر سو اوبشن دنس موانع هسمب عر
 أورو اخ سطو هدر باع يرتد ذا كار عسا تر وو
 ظ 10 رمال يت ص ة رعت نب داون تالي ذكبا بالزمن

 ١

 ظ

 قلم 6م هدم دونر ير جاو دوو كل راوي رس زلت سزك  كاظلا]
 0 اطال وبتالا سس طيوا رابع ايل ارواذد عوفر بان وول رولر هلمخر 1 0 0 نس باسر لال ل

000 



 ا
 ١
ْ 

ْ 
ْ 
 ا
 . قالا طن ع نراها صولا يط ردعال بنو ملا ول سائرون انكان ا 0

 دهلاريطو منع ماير روبل مطل نع ردع ناو ثقل تس لاو را ما ويعمل رضا وكول ا

 ام لاهينررعإاواد ل دوجصرب الاسد هركرلا) عاصر وكر يحك كربلا را ْ

 زلات ار ودول ؤيرط تسد ذايفر رس اوفو

 3 ل تلا ور روما ةحيلدالاساالخلرئا 2702 / كل رار رعبا لاع نورتو اوال هو اي

 راما: وتس درس درزن مس سوي سنصل عسا زرياب سب 00
 كاملا /كلاندوفا لس رخو كو هرادطنك ناكر تغتر حسد ملك زر شسد اما ملا
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 /ىنوإ .

 مهي رعد

 عيوش وناس مورلسرلا انكر امور يال ةرايشيد اع | لكل ل هناروو ذارلا وع
 00 3 را 0 6 : 8 0 .

 0 ل
 ” ( مصورا هرب را يكل ملا كراء سايس مهر مويس
 ياش مج اور تععب م تميبشل يار ار يااسو نوفل اسر رد در دسم ل نعنع وت روو
 الوروناطف 2 انور ص ترك كر اولا ست تزر است عر مر ظد رمان فاو

 هم 5 1١

. 
: 5-5 

4 
 تت تح ا لكل

7 1 

1# 

3 0 

 ور

 0 تنير صولا نيب هدر إو لوف يت اما عب ١ مهلا
 نال اورلا وسو ارب ني لاو يبالاو بلازما دروبش نوفا
 ك1 ترم 6 از رؤنؤلا وب اررلات ضال (رويتشار ةورع 7 درا م ور امقللا مي

 06 زلا هو نرش لو سرنا سنار فجر 0 اربهلا ذو
 نر اطرد ازرع كوكو تكرر فنانا وجاد م اراب عر ريكو رو نابت ما

 24 0 ليل مفعل با كرم ودل و زوم لاق مدرع وا هرلو ناعم مرتع
 ماجه للف طز جراحي نلبس دال اقرعزم منير زرعكاو تاما ع نر رك يشيل كو د
 م يداعب /يرغلا ف لزم ار مرنة نزع دفن رعي
 كا هلر ندع ةررم درداول/ كيتي در ىرم ورد مه جشم [ر رافعرتاس ارااردد لورأ
 0 :ملارراشل]وارر ىلا ناي واو لطلاب بر كو امرلا ءازمر 0رارزع كدا ربك ظي دمار يسشد

 20 و عم ةنسيزع موب تاو :نسيرا/ راو روف ناو كور هن مالو

 وما وع اور يزف لافصلا تدع انعم رذدززناو رونار رم نيك عكا نينو دارنا وفاة واير يهز يم م ضان رار: روز راسنا
 نو سم رظا ل دكار وكرر# ما كو اونو عوام هدا ؤ فدع هلال الد تاع

 ب ناسك رولا
 .٠ . . . 2 5 . ل . 9 .٠ خف 2 وس تريررو زر ترمز يلصتنب ناكر از ايبا ما تنال ا/زمراندراكس عليل اونا

 -_ را نمو ا ل نيرو تركو وول ةرزنا درس لور سة داي تيرم
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 مكر لكزنرعاد قازولار جي سريرك او رول و املا يحاصر م لس ١ك(
 ا 0 1 7
 ١ 1 ارال ا درط دارا لاك كرزرم اذ الشام دزمرمط ييعد رعاك مرمد نايل ايلا 0 لال زو طاطا نر لو إذ 0
 نو ذالك فول برع ث رعود فرك رك عرعر فانوس وتاكد رفا إني دوع
 0 ال طزيو ةرمتر#د لزب وحد رم انوي ف وراشب زا نظرنا
 ١ الا يرتارب الارض 0مل الوقت ةلاووب ىلتلا م25 نمو تارانإزلا

 كك رنة عرمان سرك عا هللا دم للا ظالا لص زو قير ترص دانا
 لاا يرو بد ال ماضل فا لد اتسم نوار
 11 را و ال او وا

 مصورا زبرأ يدمالا مشاري ب ضرك وما مس دل بل[ نقد هر
 سروري نهر مااا كد وس رع ساعات وسر زوار
 ك//زنبا ندد لكل يزن تاب إ ريدان ميس وب» ع ناطر اس نال ب رمد رن
 أطهر الزم عرار زا م اهل ركل دك وللعلم طار فؤاد
 ووو مدنا اال دما وك ناب ف روم الرمال ملا يكول و ذل
 رمل ديدازالاب يررضالا ذاع حسي بر امام زا ردا عب يارس كب ا يا عب
 1 ورع يطير وقوع اعد دل اك سدو ل دع

 ” الكرلعرمر رش كركر أ 8 نبال لاا دعاء مان
 1 اهب بد لبس

 روش هر ع ا لزم ناس يلاوب : مرر انت ايريس ذر ىدسالا كم 0
 داماك لون فالا طرمر ملا اصر دف ار يرو كلو نوع امن كر غل وس دا تسل جرار رغما
 سم رفرا زعل لولا لام دام دورا اننىرلاو ىئر سيان نر باعد | طيابردارط تكيدر

 ا ار لك لارا زي تسرب او
 2 46 0 مارب ا اسافر م 0 تلي يلا رع 20 2 1 27 وبا ر

 0 9 34 3 اهئ وار ل 44 اد ارك ليسا و روكا

 0 اولا رج نان ادهم البل اا عا هلو د ضمد سب ادار
1010 
 الكر 1 هروب مسا روث ءالرتغلو اك ثراض فاقول رردولاو افصل ناكر
 للربع رمل عع هر همر لرجال الاس عار لل اكر سين
 مل اهلل 0 7 ارارو اهللررز رازأ ا وو م ص / وو



 ضو رطل نب واعر للا عد ماعد بأ نع تدعوا ركبه لصد ل
 كويلع ادعو بمعني بركب ملط وداد نإ رون عل يمول اعيد ريغ و يونا
 0 كهفوزل بشاروؤلما, نارك. شيركتلا ئايئاور نارا ذوار وحول وعي ينسب نها ذع
 برك تنل طوال لرغام بط خادنو تحير متفرق راس( كو الار سك كلا بركس
 طرت قالا لاوس نسر ازين افرام دبلو مو نبعد
 مش لما لإت درا اه, تلم الد ريدر طربل تس حلايب لاودعلار باور 5 ممألا

 نارين ترميز زوو لا دلع م عر زينا
 يردوا زر بزي الم عربا نسرين سنا لدنك كرك ع نع درا

 تيدر ل ؤزلاع رمال عيل ع لانا هدشالار رز فا[ مر طوس زوز اطار

 طلاء زتسر ال ؤ زواج ايشسنم_ة ومد يشل بصك يع يسس تم مشل ينكتب تي
 "دون 00 ووش ةنإ# 1 واذتلار وصار طارص ضرر

 0 بز مشرد اذ 0 مديضإ ييرراتوم ركيرواكالا

 تاليه واكو نم اري بكور لعل سطو ادعي اناغابلا وودي
 راف قرم ناطر فنر ولامن ك علا نار بلا وزو دادنم عملات كيد طور رربشلا يأ
 ماس | ذؤر الا اقتتال ينوب زك كرا و مطر ووكر سلو ضو ناهي ورع
 زغانلارورو يرن وردك رالل رع زئولارجاي ار ززيلا نار اتش ار ظريعإز ع اكل عا رحم اص
 او ورولرسلركراؤوسلوفا مكون كر رادع وإنهم

 م عادفالا يبرم طة دالوت أو دهن ناكو ع تيران ورنا ديكور
 0 هير تن ديس تر وخب قتلا مللار نثر ان اسر زر وونر) نش ريعس ةرارهلاو تاو
 لالا قرون دخولا اوم را يضم را رت غور نان ع نيا نكي لاو

 0 زن ىغا زن تار لع لهن وتسلق تازة
 ل ةرهلوب يوم ار بلا عينا دكر لك اروع يصالاور مرش فرماللا 2
 صو نسما هبل اك كويل دملا ريض اهيركطن يضر يضم يانا را

 لاول وردا قر لزوار ع طر كمل كعورر هاكر
 كرير ءارج لاك عاد ث روك ضردروعنم ديال ق دل طر ادا سيو هر ظررع و
 0 يومان زوج روكي لاا زو تاونات رابع نور اطل ا اهدا

 0 كرد نسم نوت نسووص داب د روض يبا را لوادر دز نهر ريل الع رز زاب نصوح ولا سدرريعتيسؤها رد نم :ريب رو نسنألا تشن اوادو
 نفعل اسما دال نر ا هكتارا

 لالة او ان ردك كمادات عارف !سكؤالا راها تصح د



 مي الورع رس فورس ابريق ادرس دعس نوف دوروك د طا

 لل ركل سو رعر ها رعاشم عرض ارا نات ائرصولا ظافر اكرر با صالاردعس

 تيكن زمرد ارفعوا دعاك رسالارباكلا دلت هيل نار مير سلع سرد
 | ١ الل وا فرو الدبر عددي لازما ل اند زدت وولد ساد دولا عار هت روا
 04عام نينو صر هر ر هرم اسطر ورز عز دسمان : عه وع را ظفار وادا

 فر انراب ب برر مسن ع خدم دابر ب تالا رع يصير سد وز
 ساراس رداع نول يرشد جعار سم او مدس عع ارم طي ورد رك
 رة رار و شارما رو امنا لرب زاد ني رامر لعادل رسايل .
 ني واو لضيوف واع زر سكر زرار ضل ع نزع د
 اد ناار ةر مدام انين حك ينظف ارك ورسوم
 طئاررعلا عر سارا اصلا ومكر ردسوهدار قرا ندر و | وجر ورم سلا
 | داش رك همام نرحل هريوع را لاير

 | اك شلاوب كادر ناس ةعساورضر انضر رز ل وو يم تيد إددس عدن ركل ©
 |  دلطأر عتيل نال تباري نمل كلا نوم لو عرار لاري رشوة كرمي ريشا وقسم ا ار ذل
 | نادف ن ارم ب يعش ورزالا طع ابرر عز عارم ا معايا قعد لاخشيد يل تشل
 بالا سرر وعزم الار اشكر لان ثدلاساوع اوف رك رسم ط وسوي اهل عع نس ليما

 مدا تال نا طر نافع لورد دبسك يدرس سن ركب كوت رروصملا
 ةيممارساربعبكوباذ ير مو ادع موك ضاوي يسهص) دكار هلا طور

 . *مطرغلا فاز سدلالا ني ازادرافلا مدر قوم هش ؟ ني ةليقنم ار رايد فا اننتلا و طعالا ©
 لافت نزعل مانو يقر عازم ةط زفر اذان ار ريد لمد نان الا تبن
 فام طارعردلا نوع م ءارو سوك مولا سس[ صال ]و_ريرك )د نازل ريضملاب تار لم
 ماب + ٠ ةرااو لال بيعت ءازواب تعم رفد ور ةلازاذلا روك هاد ارك
 الوزن ادع مام نرغالا ساد 4و يب يفرعلا عن كونا ذاع و ايات
 را لود ورز بنو ب مالول در ييعلا تذاكر بلا خلع عا مواعبمثرك يس عش اد

 وزار نكي مدد مور غلا بخ! ري ل نوفل ىسيافتلا ع الغرس 5
 ميل / عال سو زفرخناع ام نيرو دفع تف مورينيو دن

 !اهلاكا ذر ركئ از ورمز نوار اداددرز ينكسر انو يظلم« نزسرع/ل/و

 اقوال د مارس كاع درا يكونو سنار توام ناكها
 صداع سكر مفاعل ارو طار راب رداد لف ل يشنل يعبر
 لورود عزب كون باكو وتم يدلل اعلا ردع: نفوس ع
 فد تاكل بلك اا ءدارج لرد سارع اخيرا غن

 0 ل امرك 716مل
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 طا بدع هناا عضد: تبل ضر
 حرف صاروا ؛ب د مهر قنا فون لينك عل طاف نشل روع ويسب
 ريب اراسلا واو, ديددبا طلو نإ ناكر الرش تستمر طورتشملن ب

 .مور يارس وطور دانة طترادب وام رخو يخروفار
 ابونا 000 سسسكس ار نزيد و سوو راو ىو ليو ليرد ردو كر اورو شر
 كرار ترم اراد مرسم رد دس لاري د زمان رونام كيو مرق كرتلاردك ئ موا
 موسوس اعل طف الا در ووف ثلا فرن يو تطاول مالو سلا ديس

 0 ةلوت لايف يتلا تاور بنا ب «نانو نسل سس در رف كي نوف نر 5

 والا هول رطن ل اتضلمسكيريخ اطول الا عكس هاد الاوز يعش
 ريو لضملا .«مروزار لل يي يلادع روب ري شراعك نادم

 مهاد( او لا شرع واوا خا مرور اد نروح سال روكا زورا علم اجعل و

 ه ؟ةراللازناؤرنلال أره يلط ملا افران داع ىر ىتلان يعلادر بار شال!

 ا سمر هب مارال وورض تمم تي قيمي ل "رايس ما نور لايم
 رص تدوس ران ادرن قيد وبمرور وبر نارا مال اقول ا

 هز ماو

 .. سب هيتراعبرب سوفا لعل يدل بيك لو داب نزلا نجار لازما
 0 ليو اولا ار ىنالإ طرا لول اسفاعن نبا دورا تبعد را استضاف لا كو
 ىلا يدل ءرب ومالا( ىفو فورجاغار ناديا ف الاونروا سلول اعلا لا
 حط ساكن زدارتاب ف وعمله عرسال عع دبا نيمار دنا
 ولا داو يازين يلا رضوا نارا فس رب زف وسند
 لطم« لا رست مزمل يسيل شب واخ تسكر نارها ريم زغرب 2
 0ه 510 انا فر اور سا 70 لوس !(مرلاورمأ 2 ارركضفرل اشرد قام

 يتلا ولا ل ووالي ولف ماو :يرععالاو طابا بيوم مخلل لإ امم ريشا

 ركب عضل اوال فعلا مدل ناوتلر م هلا زيتا عير

 0 للعرب هدير تلا او مالا اج نمارس اس شا ناو ىبختا 2211101000

 تلعرارطرب روبل ا وسي دما زيد وع لما تن زعتر طعس عري وز زف وول
 لا عدو دفتلا نوطصلا ذعر اسمي سلفي اررانان فيصل عللماعلز بسب
 ترون زكر م | نونلا راقب ططقس بلقب لا نيب اهدالاطمالا ل فير س6

 متكرر يهكيلايقر ث كركي ول دور روش ادشلا علل ام بسلاو دبل رشملا و 2 '

 لورا ور سارع زب كور نينا يغتر او / يال :بالا بيكي
 كلر نوال نانا نفت رععالا رضاع دك و تور /ل عن ولو ارلا مد طص

 لوإلالفره  *
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 رد هييرعأ رميا لو و تأ لسائر لااا ارفرلا ديلا دم يكرر لب يو
 تلال رام علا اؤمن ااارؤكوال غل كفوا درك لسنا الار طوني اذ عسل عارة اغرر (عيور عنا سلا هلا
 هجرك زاهر نونا زلازل ادار و نمور رز زورا ظل نضال
 4000 2/// ا / قادم ناك يكبرون«, وزن روز ن
 ماد كرلد ورورد نوما تس ديت ار ودام لكما دب عسا عكر
 ملول رك نيش از ا :
 ذو روسو تريد نول عصا والا تسمازب فهل زاد ير سا
 رار طوار هلا با تمحو اريل امارس ر كر فشلا وورد ارد | را اطسدبسوإبر
 لن زررفلا الا داش مؤ ( زنا يمؤم نويل ف درع ايت و وزنا ةيرتيبر نامل

 رع إى مرو بد قلاب وصابانا رز فشمر اك ماش ئينر ريس ولعل ار دوس
 ركل يدربلا ردم لعمار مسلي /نعور هرسادي دش ائسنرالو ىدبار مآل ورنا دع
 اع صوار ادب قدرك سار يراك رن قا عنا كول عر طي دى اى ابارك يارب
 ارم م نمر فروت زلم تاثر اهريالا ورا ها رص ءار/ لإ

 راوي الاانا فر نامإ ع رولا ايلا دال خل نارفل 8ع لأ تاب شد 0

 دو ع ودار دواسر اسست! ف درب ايزو طك از سك رب ١ تينا ايلا
 0 اولاوانز رم نو ب اوبل راموس :

 مسلوق (ريراؤإ ورام درسا ءازااو ء املا اقرت مة ما“ <
 الا عطسكؤ طوبار تنادي يضزعلا هرب دم ثلا تينا هر لل ال اند بك
 اولاد درر نحرص يبي وع كور يعمر رمش رول داس ا قيل ل ادرك سطس طع
 نافل نديلا لوازم ووكر د نما ك ديلا زرع اهيل ار تنال ا رينا مزور عاد إ
 زر ضجر لاو ناز( هر ضال هسا
 م ادمسزج ىذا يرتوي رك مرمر دس وعر
 | بدم ل داو دم ايبا كي يظفر ولإ لإ هس - 1 ولات زخ اوم زم تربت دقو نع وز ناعما بشاب بالرب فمر ارم نإلر نري نو لاا نال زا لوزن تملا تتر

 6 كرر يدر تسير الاون ناسف للاهل ارك ريغ رسللا تلاورب و 1
 00000 السام مسنلو راف هك لما
 تاء راع صدرها دك اور تسسلا ينادي يسع وسو دال اوك دما ريل تما

 زوال سا / رك مل رداود سال علا دز بح
 هةيانايرور عوز ابارداعا يري راد نري ير سك ع رطل رشا ك



 وفتاوي اردتم بدك بقي
 بنان ضروب ىلا نيالا دعارة ارش روع يركب درع
 و لاك وسريع بالرز يلاد وز دال "نيا تلعفر ا
 ,آ 70 رولا رجب /ئاو كسلا بد انو يزن فرك يدع دن سارع اني زر نوم

 يواسي رتل اكوا ا عرس يعز سر
 نوسوازاو بلرغاواو ننزل رك زار

 راما و سنبدوكو ظفر

 السن معو» د هناك لدا ستار ويوسوز سوو تلف دع نيكي تما ونورا

 لانفصال ع لورا هسحايهإ نر عابت دعو ام اهدار لدن تالا رلحت نرخ نول

 0 واد ركاب اسوكربا د طن الدلم ارو
 ( ماعلا ركوب كرف

 كوب وكيإارووام فر مدع ار قاد ندي لا« شرف لما

 ييماعدش انو الفان يقل ليزر رت وفات اف نر يرو د ردع تيدا
يزاد كى روع تسر زم ايكو نب وك هاب ثرصوو ان كس

 وتوت اردنا 

 يبا نيدو ىبناووغير يار ارحل هستره دن لادا دعا كورس
 ا زا عسا وز نعالدرو الدكان ن ومار فوب طر الا ل اقو امرنا أ راف

 لكى هطاعررب اسواره تاس: يكس اشر تروا
 مامر يل! انن قل دانا سس طافت تر امرنا تفز

 "وطور ذرة ور تيل بتك او اراب سوف
 : طيدطتارو لإ رمش مو زول هيا ذو دل اباكرتر 4 ع شمل ستظل ةرشك فال

 رك وعوطما ب اراب وم تاكد عيد دش الذ ل قولا |نشر طاطا رفا
 :؛ اسال اير شل اون مارد تجبر لع ركن راوإزلا كرلا بمب ابا رع ولا و عارجو انيووو
 لوا بوتس ويسأل ورشة وب ء تيا هر دالاس رج ذياد ايم
 زكا عارب درعا روب لكك ركنا هب رنذ يخدع ير سيات دسار
 ليدل اوبن ت رك نمر قرم مامر تلاعإلا درت دابتاب ارينا بلاس, روما
 هيرلانوفلالكو ناحل روش عودتي مللي اور كال هاد نركز

 سال ارضنا يلا[ سوال رماد داو رن نيس
 تكرار كورا سارا ارق كوبا روك ويكبر
 الدون بوت ىزي زر رورو نإ سيلك ناد ياك وزع ازو ىلا فرار لوزرتلا
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 0 1و اتا رعرتار وذو د هم ادري سمار روب يد نيل وشمس نور كر
 وطال ناسك اناقة لالا هين 1 !ءنرزلا اركض نرش را م

 صور سلا ارش درا ملدا اب دريل شير ماعد دا بالاك ل



 ا 04 ا سستم كد "نارا لام ادمار غر مدر اكدر اهنضأ يل سيساو
 ا ليلا اريج كلارا ©

 لاك ربا طحت رنا جيا كاز كلاعب
 ل سانا انين نإ او ئرا اكن نر
 2 00 با اورو ولاا ' يرراوملا

 0 اذا امراد عش عرسان ننام بنر وين نم 5
 3 م بوب ن كرو اسوي ثول راو تدك دبلن لاو مم الان رك

 كنا كرلا ارتد ناس ينم كيدمان
 ا(يرايلاب د باديس يس عوامل اننا نسر نإ
 - امر ىو ا مالك كو وطرف ناكر ل ىراصعلا
 نيش ابتسواءاجو دكا ارب عت لا تيتا توهم .لركو ايلا

 اا !يلاصملاو هرطؤرو ول اكو ير اهب ير سافر صعصزعلاعارزد 0

 17 اند نرلا لقرب لم مكاو لارج ثنا ملا الار رك قر نع
 رار مة بو نير وشل دب ميل يرون
 قلاب ما ايس نبعد تا مدرع نع
 راسن اى اكوا نك مسرع رلى هدرا اوعي نكد

 0 40 0( رلانباسعبو ا هس للاكل ملا تسون دج

 000 /نرجوسبا لترسم نزعت هير
 عرش سور اىداك رى 2 ع سمور سس م دق ا عرسلو نب سوسو /

 يا اول وهو 0 دع مجنلو 0 2007 0 :

 0 وم 4 لوما نوبت ءر”اارناعلا نول لم و وطار (ير

0 
 ايطثو ٍعس /د فاجأ ى ورش دم اجري رمل الا يسرب ماكاو ٠
 و ءاداع هن منوي لا 0000 ري

 0 لا ليام 0 رب

 لانا امور شك ام تست 0 انكي نواس اسيل
 مول ون نسم لولى دل او سعيت ور ناار سأدم ايفون 5
 ابا نب لك ابن دبل ,ذ نيو هدم لص لو عدعأم

 مان رو 1 عر ىذا عسب عسا اربد ىمرلاي مط لبتا

 0 ائيدلافءاممتمل نمو مع سويس مالي ىلا ار ولا ولاد علا

 موف لامن ماهو إنارة سس يعل نيود نسم سا
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 فانوس وعلا رلاناهؤ نلوم اوس ورا نر
 اقر الأن يلبسن الو اهعلام لامكس نر تشبك ديول: هسه يسع ل روسلا
 شى ئد دراج نب ظنا ودد اعمال اقم بيعي دعست انج ركن دك نع
 2 وبلا رتاؤدملوا رجم رسل و ارو 019 7 9 ثدروشل ار ناساف صا

 كرا رسال ن مزعل فدل ايرلا ةتسملا ميول ادن نسر جيركو ارك لم
 تس طاعه لك كول دلاشج ير اجت ناك ال الارق فولو رضا وبياك
 ل تطل كابل اش نسر دان سو نادم /ئااط نأ ارا ربا تيس
 تم يزد ندر ار وك اقرا ميسا برفح ركن دج وسو ىرعلا

 نان دب د نجعل ودمت يبان ترانا ير شام
 نيرو موس عددها نمر نيداعلا اب ندع نيكد باد ى رتل تلا ءام نادك نرخ سلو
 َ 0 د فاك و ركز لا سر رك م لعل ارروبب نيك
 "او #فنمك اكدر عم نارأوعلا ين اك عاصي طنا نب
 7 نولترنو ا دلاتصعمن اي ددص ن اكو يب نم
 لإ دل ضو هعلع رقى ااوو ايو راع إل ان نضع وشاب جى الدارلا
 تاويل فورم عتيل عفا يع سار تقف دنع ل
 ل 4 7 اور اومن صو ننال ى , ا و, ولو امام دكا ىف '

 سو مد رص نت ىور ىف يلام بيبا نيل صبي باو اهئ اعلرا ون نر اشدجب
 1 7 7 : ١

 7 ميال تذاع سرى كبل ىرارلا ربان ئئددييرسالاد يحن كن ناس
 تر ناطور ايلا زيو طولا ىلا طرا ارا نكي وف ننس لا
 تتر ثيل باو نظرت ذ ىلا لابس الا ل اكل نيديعسرلا هروب عك
 يذل ند يعر رس ثيم ري لس فريم تيد نسأل ني ىدكنب
 رينز اهوار كر كن يدع لى قدس دو نور رو ثر/ عسر نعد

 اصب نبال كول لويس معا ردادرازاو رع اقر شع يارب
 0 لا 0 3 .

 | ننندكسو مرهم رتل لا زراف زاد رمل ردسي يدار كو تؤ نش
 ارد رماظو اد يسذ نزور زج رم كرتلا تجر ل يطراهب نيرا ديطب انو ذه
 رخل عض دير ضم اد ال يمك هس نعد ا لل االا تبرك يي ترا

 / م ىف 2 .0 9 هم ص 5 5 ”| .ريم وع

 9 الوبر طول نونا عب قمل عسا سرج فن د ادكب ةريد تيد اما تت يس نيو
 06 ٠ * اء نع ف صال ما“ ا

 روب ىلاج د كوبا هبل ردا و طسا عل ناب قلن طرى ال هذولا اوف نعام
 ” هرب ناك لاهرهرادبساناع راك رمز نرحل ناك عاده دل كراكو هدي دادس نع
 افاعلانعئردحاعم عم بلى العر إش سزحل ا. ئراع لي اعنا يود صت لو اعيش لادم

 م اور تور سعال وير كلا ئزعسلا رن اما دعس لل بدلا
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 نجاد رفا تاورماعار تيما سال تار يا هيرشي
 ارغب هسء اطار اكو دلت الار عاببتل يتقرب هابل يلو نيف هم
 حل لرد مسجلا مو نيل والا عمر ولسا مالا ولا ذب
 رونار جسار نا افرول لاو رادع ردم لاو خود ساه رق سل
 ورفعت عجن ادا دل. ومسار سلا نكت اطارات حل

 يور ؤما اء ديالا نعيد قود سؤ ترمز اع بكى رتل
 ةراعالاو عوام زءاظدع انديلولا اهل عل كرا امارس عدل لو تكسو
 اكمام مال اني سي كال تن ورش ةياتال موسم لا سي نع

 هاو و نمير ورا الأ ور انا بسيون كلوا نط
 بس روزملاد نوب اس ومولد ن اسد ل اعرف تس ماده وسور فرع اعرب نكك
 سا اورصزم "زورلا و 'رئاريصلا رك رجب 4 //و ونس دج سدو عسلي لا

 ناني الترع اى اولا صعل بدع ساح اا هع سي اوبا ميرئسلا ازعل نيكني نيد
 لسا خريص راش سد ارا يسر دان سوبا قصار وهن رددع ا ني ردادش
 نسوان دي بلس فروا نانوكن يالا مروالاروسإلا كى ود

6 

0 
 ٠ تالا سمور كلوا نري ئزالا تل ووملاو مرر ريب عولا د يئس اشر يعس
 ي 6 ل رمال تن كندئكوزى ناوودن لدى دارك نب دكر سمو ا /

 زاارسسم, قرصا ءامبولان كو ررلابس وب دب نددت ىف ان كالا سومو ورع مول
 رو حئاؤ رضاء نوعي تسيلو ت9 س نصي كف ف توزن محال بس ار
 ةكاوكن وضرب نكن مار انيك رصادبل ير ماترلو' زف ئرعو ناو نيت
 طاف كلر ناك كلابططاار سال اصفرار عا وان ير تع نة
 20 توت الارنا سطع نضتادشوو ناو مو مةندع/ تاعك بكل زوعسب كنب ع
 1 اه سال سوودص 2 قولو را ادت ارق نصل اما ى دراي دحلان

 اهلل راهن ماب قد اد راتني لقد لراس انيمي اورو قارا
 ارتباك ير و لاق ور اعد تنادزطدلا يصلان زمالك ذل صبر علا بس هلي

 ةرفودو انوا لازيةكرا/ عرفا تلاه ريب الاء تورش اانا عراك لا 0
 00 نيب اظن فود ماو راعاؤارل كلين طبر عر ىو دكتا يطول هن اجب
 : 2و ار تاور ضارمب نيمو ماى لعل ارا انفو نيزريطقبط مس لا وعل قت ماع ند مل مولر نفعت مدر السل راند

 اهارتا ةرلإؤ ب طلاب ناو ميز, ناطور الراس اوتبلا نرش
 دست ديروكسو ربل يلم لا فاو قرون ا يدهس اراء ررلاشسأر نيم
 هللا ضي ارتلاسئر هيي رص ودل لن كيف نازك



| 

 رم ندا همر وركب در لزق كرما لكم 1 َ

 ادا ارا نجرب فس نر نسأل رام دن اعنا نر دانا ببتإ
 2 28 ارد 34 وسلا واو اشم هلت عَ و نساك

 2كينادافر نبوته نادترراطنوءاءاكبسور نلؤلمأ نكرمإلاب
 9 20 0 رعب نيل وسل اذئوور بالامل[ / 287

 ا 8 0 هاكر داالو راكي ايلاو ةتالاعراللا 37

 0 نم شيك هلا ثفرعر لإ. يتم نر لايم ربنلو
 هي وناامو قدمك قولا دف 1 اير ل رولر بست نر دجادافو»
 1 ع امنوا نص ءاهقاطل اب اذع ايل 2 لارسال ةدراجمار علا
 0 ماب كتابين ا انام ابو واو 0-0 فو ير 2 مد ؤلا 0
 0 هر ردس طول انا سس لالا اتاياناباكعادإل 5 منو ارا ا ل ا

 اياد الر عبر ا هير الازرار ار لاكن أ لل رمل لادا
 يلوم انئدرى رس دخلا كوز, لنجل ناب ن درا نونو اس
 5 خ قرد لالا عبو 0 ولون و الاوباو مر دال اهركى تعين ندر ىك

 5 كراكو اقدر ا كوسا طن ديس د "كسلا
 د 2 1 اه ال رام تاتا نوع 0 هد اتباع الا[ ائؤد علما

 5 ردم اركاب سريرا ن اردو ولا الج/ نعام اكن اس طاير علارعت يملي لروهتسمت تير نيل تأن نام لاف وانتو رب
 0010 لاء سلبا ”راجال لمرات ماب م اللا سل
 اا لانوس اًنبركم موو ارك عم اطلاع كو اال رطل امّيطمو اهبل وصلو

 راع اول اراك ساو دعا اف مولان اثر ران « نال ذبول رزسلا
 مامر انذاك ل لانا رال اذ اقبورابرر ناكلص
 قالا اناس راب نمارس نإ صدا ن راسا مبرر نال
 ا راب 1 ا يالا ار كنق را: ن كتلك سف

 كو عرس اكو نسب 97 اير ل داك اطال نك تكلا#
 ا 0 0 مل نا اعد لا نس ظن يرو روي ريش سن ردا

 سلط يرطاو ندير هزي نيصتب ست وذل ل هامان بك دائما
 تلاع ن كايف رخو وسالاو اد هال وابل مب وااتسول عر كاد اي اتسرلإ نثر

 0 ريا ا زسلا ماطر نم نير الا ور مدر نطل لد ار
 000 ام انما و ولاا و ودكم 0 اا النركو رس اناث 4

 700 اء رولا تؤشلا ور فرن سان نمت اولا

 7 ا
 06د



 نوادي ساو 210101111111100
 طايسياو نرسل لاي عل بشرم ممإ ل بشع دان نو ادب
 «نبرماريفو دل يكن رب, يطير سس تا سن رك تدع ريغ فركب
 ريو لسن كلو ردن نحف للي ناني اصر رى كأن

 وطور ابلاهسر ونطق بلر بلا عسل ىث ؤ وسلا لاباس ناد كثي دٌن ودص 0

 نر يلصابا ثرعمار جنى دو الار ى م انكت ارث د سلا سوزي رارلا سنرد
 ؟/ايانر رسل لوو اللا ءاربى وبلا اسال يسم نب اتسع وو اطل
 راء زنق دوبل وئام اد انسان اا دسلر صا: ني درضعلا تدعو ن يلد
 9اس نير كاسر لو طير وأ وان هلا بلل وركن ردي د حامد ان وليل ف ؛
 لاس نيافر ادهم ن رس ددسن دام كر مامن كدر رص لسن مى لا

 6 "املا 7 ا كد سمس تس سلا 5
 تن زلوم ةدعاوب طنب زم ىف تسسلم ين ركسك ركل, قنوغ نم
 بار هيمان نبل سى باح ىدع معو ارك و بو نيمو
 (ةداماسازنا علاق يسلم دعبول ار نب نك نسل !نيي زي كودو
 ساه ل بكسل علا ور صم تايلور وسي وانا بسيكو دما ملام
 كانا ناقو ىد لان سا ندد انساب هك ثى وص اعسنب كا
 تامر ود ومالا اور دسلا توق اهي ابييص 001000 ادى كبد

 ةثرطالو شو اورو. «نئسمن اصير ربكلوي تاو ودل عر كت ناد
 را درس وب تامر ع نكن بلس لم بند
 ليلا لا هش نور طنظو يمد نئساب دكا ممل نسأل !نيئور لا كويزم

 | كنا دبس كد سر وأبا جلن كر ني دكارعولا امم تسانو ل ( عاس
 راو لسير نود دكو زعير مك دم 2 دك ىدد هو دعس نب شميل عمرك يملا
 لانو رند طش انا مالكد لإ لوائل ب« ء ليما ف.

 لوو اكمل نيود ى دعسان والادب اطل ننس لوكان يمال
 استار ياكل در ن اكدر صلع رحل, لو سلكي ماع اس ماسلا ع فرار نسج

 لاو نود ن ردن ل ويعم لان وقل نش اقوم يردك 0
 | ولك ضاري عتاد قماح رق نم رقبتك كيلا تاو ول ناؤ لاف د
 كددد فاعل كاع نقرا بعسل! ئزورلاب اذار يروصرشل نائور بيس

 طا يرام نان اسك جوف ن نيش طرت نا فا نيت دعا شارل ننماذ ٠
 نياكه عا اخ عائدون ىلا تبلاو ب ىف يكن ني لة نملار ىلا نيكس
 (ادبكى وري ضاع ان كب الاوسكار درك زول علا منن



 مالا  ملابنإسايعلاولارلا بسن يللا هب تدلالادب نال ةدعول ا بلاير
 لحئربا ءرفوو رتسو ةزعم و وبدل سار اص, ف نوم امل وسو روب انى ارلا لبا
 يار نال نبا ع سرور ْ
 نم يسر مسن و نور ن و ورع اني سرع ووارول مرو رمال سس ا

 ابن نب صن ارب ام ىلا لانبادرلي مس ئور ىدقلا 0
 اب ارا بر هروب اك ود ا نرتب نعد ا فس دجوسر اهلا نا تا
 9 مقا عل درس محلب درا ! تلاد اضل دال سبل إىل

 قنص اناس مصل ا ريسكوإ ءاهررشل و دن اورد ى ا بسوشاوناواللا ١
 ير هير ن يدع و رعسول ا ذكور سانا كتيدريل نسا لاسم 70
 0 يطوق يلا عرعبد نا اوف نم وسل نا عسل ىف اسلاك رارلاو يلا ٠

 ب ياا
 درر عرس بدع تسمى نع تسع اهلا سسك سدح نما
 20 نمرلا لى ندع ان يدع نس اظن ولاىرسبلا

 ه مص يولا ىرام ند ن بدك مد ابا تاكربلا وب مسك دد مارش
 نيولا ما كنس عع ةدعوم ايلا تس نتا اسمنو نم طولا داملا ا

 07 0 / ص ند ان نم عروس نمسك ,نبو ى'تطلام
 مل لاول سلا م خبث حو نا ب نوم ناو راوي انيس
 0 و ىرتش ارث 00 / يو تالا | 1

 نيرا فوود مس هذين سك ْن 00 نيللا ملاصرصا»

 0 ايطريلا ننام دقن اكو اكو اعبر و ن يرن يي ب ا أ و ني دصسسسو وركاس

 نا هطوعنأ ايلا هه رىلو يصوم ار ايلا ن ولسو ذوو نرم نريغعتام هل فس دالاس 1

 اهو سو يروا واين نم ةسؤري لالا وو رازلا عفا ىفءاشكم

 ا ناو إن شسم ىرزلابشإ لطوباى صولا زم ةرثك  اصاسرلاب ل ل |
 نوامنداو نعال نبل رم 00 1

 اكارصاو ادع نطاف ى رت ماظن نمر نى لرواد ودشالا ١
 رف قرار لير مالنا كيو ارق لو بسوالا فرس تناك ١
 6-5 اسلاك بس ئكرارلا بسوي ندا 2 تاعك م
 2 هما نرش اننا هين يطا تسر نصار 70
 ُ 04 00 السكر ازياعيرلاب 00 ادمان بع

 8 0 اا انس نفود ناهض نسر مس رغالا د انى ت ادد عل 1

 ودم رولو عج ىلا عل هو لمان بعل عْواىث و ردد اعلا يلا يآ 1

1 

1١ 
١ 
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 ا
 يو ذاج بنمو ةرغا بطنه ىدد ارانب نرسل راج دداس نيل
 ا 44 ورسول ند اسرى او جروف دل ن مرا وبس / ادد ار راع نمسك

 ْ 7 انياب ب يثرب مس نر ريكو ا و الراو نردعنر ا يس ود م يو

 تراك سلا اري دسار ىل اص يسر وو: دل ف تارا يفد أ هني و تعول

 0 لان اداب نر دجأ نب سسك ع او ادسو طف احا يود نسون يد جار ال ص عبس

 يسولف لع مل ىو همتدبطو ولك يعثر هس نىك سبارك و
 اد واعمال دهان احن دحإ ميسا وركن ركن دع ارضا لحساب

 | نوكسكاساو كفوف نين دما طوق اناعر كسسرب تلا مع سل وجر 0
 ا ا 3 اي/ل ماوس وا عصوموب و تسر ىلا دلل هب طار أ فأي درارلا

 ا الاي ايووصلا رس رو ايلارسا مدس نم تلاءانواح الا دشن ركوب ا دع ىور رف موتا لا

 ١ هاربا تعموزاما مارب مانت كس نكرر ااا بيو ار وعني نر
 | ل ماناد منار لاو يدرب رب تائه رضا ل احس
 ا "ثوم غو اورو: مسمسسوب يم ربو دس نع بلل نا لغد ن اكدعر رع

 ١ نواب زولاورم ناد امرا رد هس دنس والا نررلا بشل ابو
 ظ قتلنا وك 7 اع ى ود د اج ان كد رو نارك

 ظ لطرف سدس ن يلا سما رك نزل نارا + ىرصلاَن سر
 . جراي فصلا ست رك ةزقإا بحياتي نول
 ْ 0و اسا / دقو هر عايل / نرسل ةامد نسل سر روت و | ممر جا تمار اسر اب تأ يفد يا ب ما بس دن ل لسجن

 | عيادروب اطالة طامو هرم ءو رك صور حالا ى اول لاس قر
 | رع هروب لاى را دلال نيرو اهلا ديعيروصمملا وسما كر يورعلا ارنب
 اأو اوك( نر لاح فس يالا فو با ود هربا
 مارا تءاني ١ وقس دانا عن ىد + للا ار الارعن تسئل
 راف داس عالان ب ةدعوم ار ايلاء نعل الان ع اهم ذب طول نو
 10 رجس الا وبيلابشن وار جوك رق نس سود بلاي هزي يملا
 ظ ' 0 اشر ثم عما ل ل اهر وبلا يقل ثسسودقمو بم اكان ن 3

 | "(ةدص /اهلاوراننا تلى الا , اهلاورلا تساي دا ايذ اىلا سلا 0

 2 نطللرنا تول وشوف هك بيشوي ودل انوا لاو ب مالا فاد
 يرتدين ن يسن ناو كتي ينم اهتلب نسم ركن بوم
 ْ 0+ نوف نطل نان بل والا لمرسي ناب قياطا نعلم

ْ 

 عا

 ا



 تيياوب هارت ننكر ن يطا كن كو وس نيس
 31 روس ركىور هرب غ ناو اناوسنربا نقر ل والا حسم فر ول ساس و

 رانا فر ريسمدرفئو د اورل اس فس سى دل اك اس مراكد سئ درر و
 عال بيرل دل كبس مل ايو نقولا نرصصروت نو ادن ساكن
 كي هتان ا اعل اركي كرد ريس شرس كش صف انرالاورلا وعلل

 اك ط فاتر هطول را فور ىوطإ رس دكئ مك اديس, رلارتش ب
 يود الط حول رس اعرب اوواد لسى راضاالاو يل ادشرولو اخو رو

 تادرس 220 در تنافر ظن يص لا رجس هس نبك ب وبار

 نيرا رس تلا ردح رب سكن دب بلال« يس
 يقرا ردن ير ودلال دن اقدلا نسب دبئد اى نيد اد برن اسم نعل لع
 ربا طك لك اع سو ىو دصن اكد تكا او بسلم ع ندير ذولا هن ريو
 6 كرد 9 مي . 200 الاى دالؤ شا م عابس ستاد والو تسال 6

 رانا و زاؤع ضرما ابل يلا جن روس لعمل لادلا مدع توام ارنا
 ردارلاو ابن و ضان رب رسم باامنم اراكورف نس رى هود ىلا سلا

 , بكير اك سك نشارك او مدان تع رى درا راسن سيرائبلا
 ىذا 0 27 (راأ مع م الس حل يعش دش ى وقوى زل رد ايلا عا ني

 4 وام رايق ن سترى نذ واتس هذي نذل أف لاذلا»

 رسل رو ناسا نكون دا زيزو لبان دانا حس نادر زج
 كم ب لدم! ندكرأولا مث ئور عر و مدع نزلا دس ىلا
 0 ين نركب تلو رادالامورلتمل ارنا عود انلاى رايب نيدنام»
 ا بعنوان ذوو ير للاى لا بسلا و ب نحل رالي رمال تشر ٌْ

 اولا شاديعو ىو (رلاروشم رب دعاو ىف ارعرلا بر سرع تسعد اعلان

 عر جربو اد ول ى كرا د دس يدشو ىددلا سس سايد كيا
 لو اطوادفاووب تاب وريال ضد الشاف ن اكد رم ريثد كتاب شك ن يراد
 0 لاب طوقمم راملا جي هدياش ميمو 2 اولا سو 5 مال غرامدا_ شوو دلاى ماقئادملا 1

 فلان رطب نزلا ىلاتيلا وذو ةشس نو و تس, ف دارا ت احلا مافن
 تاكو رب نان سلا لاب قرأنا يدم عودا اهدا نا روسو اولماسم/ يلو ا ل لاش حلا 4 أ ار عس » 2

 م 2 هايرم# 1 3 ١
 ينالوا رك د دجال وبقول نإ 1 (” نر إل قد سس تلد اعلاول اور ْ
 0 نويطتأ لو نم وبل مدل نإ نس اشار اولا ثنا اعف احلا نسا

 : و ىف الار اصلا و ىلا_اه/ص/ل اهي يستكمل ىو م ام يف لاو دب كولالارعل وبلا و ْ

 رهام اهرعا تسائل يعلو قارب ذ نمد نب كلوا شطب
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 وب ىصئلإر هفور انا هر وا احنا عسر دا [نري

 ني دد اراه ن اسر زن دم نم | يتور وهاس اصل هايد اً ايع فن ثل اكيفلا

 الايرررب تن يضاس قشدحأ ببر تان بسير سك يطل سنس
 اينو لص اك اربلاو تقال مراار ات دن روكوفادصاو هرصغدس مرد ووك
 ناسؤبي موعلاو ميا ن ا ى زاد عرش إسكات ينو نمر ال

 س ريو ديك عج ايان اولي و نيس يد واد ف ىكدو راجعا يلا ادب

 ْ أللي اركب ل احر يلول طوي اد سمكا ئد ىف وعل ع سنع اء ساو

 ١ وابا رسم عز ادق دل شما رول رد تضج قو[ عسا وسب
 أ كيلا صلو عاشمالا دسار ه نسوا عنف اسما كرلا ادق نينو زرقا

 اما الو عوداو وتو هُم زولال ل اق نئ ابين يك آن اور نتسسوا
 .اكيلاعر ندين نادت طوبا ذ يسن نسم أهلا دبع عسو ممم نسل داي
 يطول اورقو قفار نس سمها نعى ور سطل ذع نب مرصد م نال شرعا حمس
 | اوابلوجاببثع والا ى مينا اكو روما تبل يزن ةردلا بنا نب دخل نعد
 ] هاو هرفو نرلا نبا ثددرعإ زرلاث عل نب ريس نبدا نا عسسل

 | كاران ىشبلانلا ثءلالاو د لأب اس انا تفوت ى قر د يزنولارع ©

 1 نب نيس يف و روس صولا ءابلاو ثصلالا دبل تعدوا
 ْ لطب 'دالد أننا ىر الا ثيل مبرر نين كرا هكر تسمعل ىلا دع ربو
 1 الشم اردعو او ى نال الس سس در اراكلبانىبتا

 كركر انف ىو ادب هك او نسا دبس ركب عوئور تعلق رو
 كوالا عيب نم نطو راللس بك ديل ن كراع نستفلو | ىو قو نحيل اغني
 واوا تطورا 5 ني !نشواول او مر موم اء يلا و ث ملال ا ىف وب كيلا

 نويل قدف وكوب فس ناو مر وغم و تونا تما +
 | و ثار لانس لانو عيل ل مرال ور روس ثا ُ ا كيسا نب

 | 4 7و ىروثلا لور نسم و عاد قيرثوور ساعلاد نر الاد ئرائلاد

 | هيمن كن اكل دش نمور يو #كو ن الوب فرز اءاو ىل "تدهن
 ؟لاقد تدعو عافك كرا ب تيسر رو طاوس غبن ندا ىدس/ نب را دبعد

 اننا ن يلوم طرز باى او تعيس حسم ىنوكم رس الار دوس رب محم ندعم, ©
 ١ واع تللاو زمر تس رارلا عزم فد رطللو تدؤف سنس طوس / ا عمل
 9/ نال بطب سكى ع با يشعل با فرغم عاج نار دل نت
 اقادارقو نوران نيريزي نع شسيعو زعبل با موعد دبا كسول طرب

 ١ 0 اكدد م كو ررظال ادككث إب ج اجت صافن قطو شب نم أرصرإ ى او هو ايش جرم



 0 000000 ر وأ ىرالا ارو بع درا انو خس

 0 ىلا 0 !الادلإ ةداولا يو امن وعلا

 1 ا يكد د وم الا ص ساو

 56 اررلاءبعو ىريعلا رن همس ظ ور د ديبي سن مولا تبا

 0 ب يا كساو ديب نوت عرج دلال تس هةيزعتل نكن دك اذكى مع

 4 1 سلا وب ن ويلا عزت اف و تضاعلا واجن كن عسر ان وكس
 سارع الاسى دزيشسك كى بلا قوس ارغب ككلس نا مارتنو ابوس
 ني ارا رول اع انل ىو وسلا و دعمنر كس نبدا ظ
 حك اراب وبس :دعوملا ال عسسل مع رس ن اضعاف أ سس دعسلا 0

 نبت حسم لاذ رده عرسي هامل نيسسم/ ما ودابلا وفا

 علان اشيمر رادكلا 00 تلو رسل ميسي اندم دبع بمسك ان
 ل اسو ىديعلار اح يريد عبري نر سيلا يول اول اوى و

 لو نا و از نعم ينل اد طك ْ

 تلا شادو تنال فكم: ايم ف م اننا يعتبر فةرجاول كرر قت ماسر لن ابوس ىد يلى ننس ل تعيس شلال
 هيمان ودهن لكاس وزئارن ندووهين عسدبل بكل وناس

 0 يلاط وبن سر انكم زعل يان كسلا طولا لا عن اشي
 1 انا ن يلو اينو بم 2نب'لا ناز تار ماد
 ل ري ولرلا او ورع نمي هي دحور اون راهب باو دس تراصضهربورص هنن ٠

 در ام حالا وزي لاس النار وعسل ورب نمر ف اضرتو سأل يرو تيد ٌْ

 كلا ببر ى دمر دع ننس بدع طر 20 هو رهط نمو يدع ْ

 ا يعل انبلارمرشا عيد ن د ملا شد حاف بن ب تا طناع ع اهيقأر اما خل اك ىلا
 0 عا اكل دمع نيرا هول[ اش اشيا هد نسكن اطول:

 نيل اسمئاشإ م نسرذأا فرحا ين ىزورلاى رمق نسأل
 0 ندب نرسل بانني تسب نلاى داى ةدت رند
 يور اسالاسس نود اهالا ب وسلا با ومالا قرع
 ولا لود ارالاو رسل ت 1 اسوس وزلاب راور وسلا ل :تآ|أ و
 كرلارب 520 لف تلاوات هزطو تور اف بانا
 رو عاو ولا 4 غ' مشو اند ناب مدرس ىف د الو كم كالو 0

 نكس ا ارو يشع ومب نوفل سو الأ صول اتوب ىو م

 7 اعاباور صخر بسبب ىكرجإ ا: ادعو عا 0

0 
 وا

0١ 



 ظ
 ظ 1 ابيطلاواوب وليس ارو لمعا عب ومو ورمطس لاو ماعم اال عاد
 ا لاكشدمد طن, ث دبا بيك مس لاا د ديوس انبادج د ىرصلاد رجب

 0 بم زوق درو« رئت دسم
 ْ اطلب الانيا و ثعاتلاد م 1 تبون يطق زل ادلان وكسر طقس ولا

 اووثلابس اول ل خل ءرب كسر نب قدم مردعل ب وكاو كا ورسد نك ارو سرر د
 ظ ذا كمادرو والعرف السلا فلان م ناسك نو لاو 1

 1 نبك ان و لمص ايا و دعب لمعلا بدإ سس اكد اس امىدلاو

 رد لامس باسم ,مسر وسر يكد ء ابو قرا مسكإ لا نيكد ميلان اصركو

 ' :لساىلاثللاو 1 اهب نر زا لوتس ىلا نإ 0 0

 ظ جين رس اديغ يلا هيأ وام طر وا سر داو ىدلاىرق نما !ئطد
 ْ 0 نتا دا دعس ربا منن در هرذنو دحر نيب لمعت ذل ىارلا نع /

 | يلاعولا ل ندد ىوركر ال رسم قع ناكل دعم ار ل سلا عيلاب ثلا و رجع
 رو زب نيت اكدر , 00
 ادع, نيس عاب قو لالا عران نظرك نب ورك كدت و نعش
001 
 ظ مزال داس ند ار نبت نناكد» 2 نارها سن اك
 ظ اب نب نع خبل اب ديب لملم اب انئاىو د مآ رئي سنبل حسو
 | ةديبلارو ساوورز نري دلاغ نب وص درع دل + اه لفى وأ نسما
 كوك زكر صر الار طم اى ف نول ت ابالا تالا ن يرحل ان ايعا اعلان

 و ؤاسلان ينكر ارو راو لوس دج ىزاملا قرر اى ىف ملاح
 .: قيسطلا سرني شما ماو لابن, ل سكن سد سس مل *ى ردد د سلا
 2 قاب سماد راسن وشددت ظو تيرم ن سكر يسر نك
 159 نارسسفال عرف تا دوا نبال ن ارب ل مكن كو أف اكل سواد ع

 ا ولالا سى ب اني نك ن7 مال ردع وبصرف د و 0

 رازر رقى د نل يبى تلا و ب نونا زعل ىف و يزكي ذب طولا ايلا مدد
 نئلايليموار لن ارق صو يدين عدس تدر ايبايكن صام ن اوت ضو
 رالي نكس قدصولل ع سس عيب ادعم ةعللا وول راع لاكي يسع
 رب نار نسما اعد نايل ادد دعى ننفرد

 للاسر كم ملا داربل تدلل هنانكس 0 02 يب منايا نع لا قدر مالتااسال
ْ 

 1 م



 ني طوبا هريدلا# ا ةرطامول نم نفود م مهرس ريعلا ليف ثاددم لامس نراه ريس ملا

 فرده نس ليتم لنوم 50
 5 كاك بط ار ”رد تعسر اف ىرارلا نا نر وون وتلا بس نمو
 7 نو هل او رست صوغالا ع خمسا درة سنس لاش داعنئنلاس
 0 نإ« نبلاء اني ارمني دلام وق نري ست اركب اند حسي ابدل رينو سلا
 (نسانبمادىنتشان نكا هقل دع ى او نام تثور سئ كد نا
 لع نوعا ومراد نين دعاوى دنس بن بيسو |
 0 كرب يبل ارو سور الاى د هيف رتسا و مايل ن رب تن وصولاد را
 زيوس نم وح وتسلاو ارنا ترا / ذا اين سلع لكيلا, ارو اموال نأ

 الس اروساطفالاابب تسمو را ديزل اهلا تدصقالو ماسلا تسهر الو "

 7 0 اه ك بارد وواروللط ار ثفالا ساه كعك ابن ندامامس تاهل

 روق يضر للسان ثىو رى دليم اسعسو نيد جاو ١ سل ع م 3 رطالاب

 دايملاىر ئلاذن درى كلان نيج ىك/رلذوباو ىر اعلا عئىور ساو
 رئايا ىف وسمر نك يفداك ير سسكلا زي ع يكدر"
 ارا ريو سر اك 0ع ىد دفن ىف هيف و7 ة(ى رعد نام نر |

 0 ذلك يصلكم الس دلاو كا و ىزتلا

 ٠ زرلا ميغ مم“ ايفا نكاد كيبل جت ثري دحسو لم 2 سرس رم نر بطول 0
 باكيا ناديت م ييسرثا نب وك ىف 'ث دكا هع كيسا هريئرسا وب او و الو | نمو
 1 0 ا اولا نب مهبل ا
 لا يا رك ر دع عما ارا سه عبلة
 ئرانصت عنصر اه نمكالورعم إد وماكو اولا كلير نش اننا

 مس 11م ثوبك لاب او حافر بلكت نصا و ىرعملا ا
 الايلو معلا صلام اعالا م لادم ندي وك ن يستر جو نم يسئل

 عملا ىف اصابع كسو ىلع دمتى ذهل لاو ل ' علاش
 كرز تاسعا بتول ىرط' بن 'ىصائلايرمو دن ثلا
 تل مني دحاربا لا قرأ ا راك 0 اوم 7
 ليلى كأ ادفاكإى زور ا اهر كسا ني اصر نكد اكل

 وفتره كرم 'نوو 4 ادعى ورام كشسدمو» هدم دقو رامبل
 هم 0 نادي انكم ظل بأى د سرر

 4رببقب ى د ركس( ىدع نكن اك الاد متا ١ 0 رق ركن ما

 0 ايلا لس او ون و ابلا' ناو سس ٌيرصاول طوشمم ا ايلا لاك زربلا لا مس
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 طرد وتغسل« فرنك ن زيود ناس نكن ل
 ا رعد مخ س اًطِمرُيو ثا ورم ربو يعي تنسف يو الو ثتءايلو

 اود عملا اطلاع اهتم ن اطر يلا ن وك صولا الاول (بيبلا
 ظ 2من يبدل لك نر ن رشاد بكه و ار اهم وسأ د داطبو انا هي رارلا

 7 طلي سلو رمل عوفر صم رين ن اكن الويراهيببلا بريقا اور صم رائد اطيبل
 يا مدن لشعر تبان اال نان نين ئدرسأل ا كيشن 0

 0 عمار علا فو تعدوا زول اسلو ةدعول اال

 يادي 1 داتا
 7 '«ررب ايلا ئل نا تهررلاى رب سس دانس ودع نكتب
 اولا اًدهررل ناس نس ندم قو كيسا هرافي رل وذل اواي و عرعأ ووعلاو
 نركب ابشن بصور طمادجما و يومها ءارو ايوورزو

 00 ناطر دطال عن نس ملا ب

 جاين يدمادفسابا ورجل ارض دوا او راجلإر سير 01 1ك سان
 هلا ادعو سى /نبا لد ىف اشار ن لف نيرو روب أيا مف 0 اذ نب

 ايام اراد ىل ورحلوا روع نسال اور كاك اكبر نضل
 | نا و رانا نمر اصغ ىو رمي اوس ريك فام م يك 0

 00 ندم نيكو ءاطف امى دال كنب
 ا /اررعارو راو ب صل نادل عل 3
 0 1ث دمر العأإلاب ى ربل
 : 100 ار لماع ارضنا نراك بيدا زارا
 000 احا ءؤرجورلا

 د

 1 وكا ول كت حطب كن نادم ارأ ف عميل 4 +تولصلا نصور و عجاو

 نا ثيمداعا ارو را مل اق امم اء دصاف ى اص يس اورو اتاكد نر
 | كالو بتاوورياطلا فيم اهايبك ارا |اسم 2ىر ئيلا طوع عروص
 0 تنال وو يوصالو وقى انفو ل (شدلد كدا باهي لف او الوم
 وا دابر ارسم سنس رول ايناس ايوب ا هس تبدا معامل واو م 11

 اءا علو وازع بان م عاصلا نب اتمدرم عيب روت بر ديك دع اولا نع

 3177 اهرثعمو اد لسلك ني نرمي نع شم تير يي
 07 ذايلا__ يطول اناا هرب مدعو ىلر بيليقاكلو ورنا
 0 اداه هغ هذ لاف سيو دشن ن اكوا نعبر ماطر لاف رانا
 تاهل هوى ب لارا بولا ءلا ى صاد نضوشسو سما ماج ىوصاو عر نا ىو
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 ظ
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 راضى ضاووللا» اكبر يلد و اور وهن ١ 34 هن نحس دعا يوشاو 71

 0 انوا ا عر وكس صولا ا را 2مل نع ووصل نارا نو

 اوربت نيرىف كسالاب سول ان اس ىلا ادب ن ولاقى د ىئدزلا عرعل و ندس امك
 / نياق اهم ان كور ىو اسس لادم ىرمرم و تم
 0 ل ةصوم ايلا جثث كس اسيل سوسو رغالا داموف تنادي ارا اظن ااركوال ىلا

 دارا ن نا يبى اللام ذب ن لا مى ملا نرو مدا ع وامنك نم نما طرت ايلا روك
 رول غول هشيم فاش مرلوو روف عواصم ا ثني نمل د ردلا نس
 ل عئاكي مناك و سل ن مكن تيارا دبخ لول سلا ند اسامي لا رومنس و ناش لأ

 كرما ررتردك وف اك وس مو دم نر ردم رولا ثول ضرع ندم ١
 0 يفر اءارلان وقود سس عمال مادا ابذغ عم ارك موررغ رو

 "ولاعب نط ىرلاىرقن مْ ياويل تاب تمور افا لدتا
00 

 سرر نمسا دونا ف ئزارلاركاص ىف نيرا 7 واكد ردي رام
١ 

 لدا نا و اً ل شما ادن ىو دنا 0 1” نورس ادصد ند نم دوال سنن 37
 ه انام لا لو نم هطول اهلا نوكسو مداد طولا اهلا ل كو اهبل ارب

 والاول زيا بتم ثوم نمل اسوا تامل
 9 اكو نب ام و راضيا طارلا بص وم ىربدلاى واصيبلا ىرتسمر رن عرج
 يباني كان دلو هلا نمد وسواد اعلر اشور ىف تلاد لاو الأن دلال نر

 دينادخ نسر ا ىلع هني دنهل ا ملوش ىف ! نيس بو نصلك سدح ان
 فراك عبتلاو 'بسطكا| اكبر كرر نعسس سكراب د ىذا ظ

 لن ديلا خرا عسر انتل ودا ىرطلاب سطل ص ىلا شسعرمد

 3 ركل ريا سا ضادع نسر ماا و جارطلا بن وه نبى كيرلا ع لل كور تلاها لا
 1 لا مودطقلو راد رئلا ء رم نشدد م 0 سن سي سند ملول نس موالو

 هس شريفا ئيو نصسأر بن رع نو ساربغن برك هادوإا وب هوبا بست با
 ار 7 لع بر اضتلاى هدى كاهيس,  دضرودا ورغد اك ردسلا

 7 0 ولا لى رصلاب نكن نيس ى دم ِ ا بكن صنعا /

 م رع انامل ى ىف كلانا دي دس اسد دعت ف و هيض هر تس ئ

 ابيلافو اما ئد نيبلاو ار مهب 7- ثمل ريا كا [وباو بو بس ا هرم دو

 38 ينير و2 روحت ماد سدود ادق ل 0 / هر كو عسب ارئل بأ 0
 كا واكو الراو يرش لوو نغسل ١ ىف كا دع يزعل دهس ةرعلا ىف ثدعد
 0 ا 1 ارسع ولاول يال رن ارصلك انا اص

 “ونوع رو اداطق اا زيطما ع رريك اتسم للا عا و رفا رطود اد ييدلو ىد اطال |
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 توتال نيس وراد اهرب زنا سايلا

 1 ودل نك د لل ماش رمل ارك « ليام نيس تس انوا 99 لبست ء دال و

 14 مديد هظ ندا ا ب والو ف اطل 9س عا رت و ىسيرع
 لرجال ىف هرملا ١م نارملو نس اعلان ثىدس 'تالن سى و تدرب ن ماسلا
 2 دع ندا رباو ناصن م اهولاو ىف ارطلا هربا دسم عسي و عرلا تسون ن دس

 7 وريال ل 'م الس يكن رهان سس وأ ناو مترغد ىلإ نما

 2 راج ناد بسد ى ل عض دعا نكرم رسوب اكيد دونك سو 'نع
 7 سس ال نافل ضمن بسوحلا لع ى ورم نك وسن شاكد رمال نو نا

ْ 
ْ 

 ظ او رسال نيس املا او كسلا نو نير ن شكو سيل رسل مث رمس درك
 اكل كراع رى سن ئارطير او 10 واو لل مسمن رج طاع
 درء اع ِ نش ىور كسور عحراص مان 6و م عابصلان ب ء تدور ف ورسلا
 رص با ذه ىو ديا سلك هاروت نب نسر ىف مم اع ل 1 ن

 ظ ا حسو ١ عيا وزو تكسو رحم ما ذاق الاى رسل سررعن

 نازك سلوم ايلا نلوكسو م دحوم ا رارلا عد ىد م يأ ىوادصلا ى ىلا ع ضن 0

 يي ادبشولا اهسزاوبالا و نمد د درس ا سل هب 51 جم ا! و ورارلام صو

 00 نعام سومو 7 ال مكر اوبال قرون م ىو ورسلا اان فكر نيس

 1 لإ اصوريصل ن عزم 1 اند لو مدائن ردو ىلا دج ربت لو
 0 كو ل جل و مه 'ن رو !او ورع صن ىكا ف ارك نو ولا الع

 ولا الاكف هريبلا )وا مالا صر طلال طيارم عار وافر فشلا هك ز راه 0

 رسال ى عيا سلا وب نوذلا + ا واولا دعت رارلامو تدور اروبا ن ل

 اهيل تندر يبن ملط ل ل اف يعن م ن وكيل عدلا حب امم وكي اسس ن ف
 الا ىريبلا ل درسا نا لاو ا 0

 01 ةرييلا ىلا سيلا و ورالاع و !ىفد هكر نس ولا هابلا ل وسو ٌمدعارب

 نبال اف سلدنال !عبربلا سيلان ميلان دسار سنبل 0 بول وا

 هارعر اك سلا رولكمفلا ل لاك انور 200 زوالا وكن ئاكدر

 لارالإ دك ريل با نمار وفاعل ن مسكين ميمنادعم عوني
 اد ارق نتن يو دكر ند عصور ىسلالا اره نى نيتو ون

 0 زاؤ )و اكس 200 سرايلادو / ةدصارل ليوم ا لوي عع 0

 مل مر ل ضع نعد ايف نيرا 04 ادع م س1 قروسامل طفش ليما

 اطر يو ان رعبو افلا سس ف ندا سور انبسو نبا نو و دس نبا
 ووري اذعزا لسكر رانملا هجر عمرا ير سامص نم



 ندر ضع ا قرارا بارك روع رسول دمج ريف ستلمإإ ىيلاب ظ
 تدقاو اص ئجْس علو ءرغو نا ديرب اطإا عبس ىرلابوص اهلا ل ودعدعاوب سيلا |

 كا يصر دسم وابو هريظو ىرلإ ىريعادلادبظ نب نحل »بش عسب اعود
 نوت دعا يركب اطلا ى انشد عامي انمي فسد ع ولا ىلإ حسن سون بلا هع نب
 نيم كبار طوبا تيس ىورو ادق ىذلاوماالاذم حذاماىزاان م
 0 لابلا ع را وم احمتسو ودع ف اهو تنساكو دري يطو حن اسلا نرسم 1

 هدم وم نبيل 'نيطسو ناو عيب طفلا ب نيعلارف ا ىفو تدورمار تاو دراي
 كاتو تلا 2 هكر /ىلاورامئرزلا نيصأر اثوورعص عيبا ن مسن دل |

 لق سلا يملا رطل عاسبلالاتنلا هذع/بل هلاد إال ل عدنان ب ننس و

 0 كا او ,دعوملا ارابلا جعل ل ابل لاق ورأت فاسو نسل نب نعم نم دك سلا دمع

 محال و ا ىرلا عيب نل اعمى من اس ىلاسنل و ب تمل نادل ن وذلا اغا د
 0 2 0 قص ا مصل ليلا وشلل ىو ا

 ثلا ربان وملاثد ب هك نب طول يبن ونس وكس اول ولالا عنا
 نر ىيئاعلاوبا سدو احرف ىرعان ماكاو ب ناونلا زم ىف اسرار
 اسلم عن اسور ريب نش ( م بي ىبلا وصلا رش اس
 نول نجس 2 يف رص ساما وجو ارنو اهيدرمو اصلا علاوي كرو ىلا
 را 0 عصر 7 اررش فد اهل هو اور ةررطتال نب ل اصطاتوو / ْ

 0 يس لدار ا هف تدان يتسلل فداه غن اكد رحاب
 دانس بجرم رجب ص خو عاو تن لاى نيكي عقال صالات ىلايلا
 بر يشم لنا لا ههدلاو و اسس اب تس يب 'ثمد مك لكى طر الا رافضا ْ

 فاس اوفو بكر كن امرك الاروعلا باو /
 خاص 200 هزل ب كيرف كاد اد 2. كو نع ىلا طططلاو و سأل
 0 ا زيوارلا مرا ىف دعم يطل ارلاو كل اروماو دوبل ار لا ععث يلا

 للنور هيبلاب وازلادوس نم عاق سول زير ور راى نسف ل
 دو ايل عسشل كد ارت صخيزررم و ىدب تدين ئاىكو سيلا ذب لبا نمد أب
 0 ور ميلددالا [دعاشثد واو / ار لا ن وكس و دعول 4 هلا تسمم يب ىراهلا» و

 نرى راا اور نبدا سارت نك سل الا ب ريم ا زيسلا ا
 تدصنب نمل بان دداكراتب تاو تلمس 0000000 اراك ا

 ه والان اكو تور هل اهلم تارطاسو الب ند هدا سلا وزو لو ريب ىرئبلا

 0 ازيقلاو جالا ب عن كن ءانب ن رن رجالا ارم نكس

 "مند اير اان ور لعل نيل و 7 ىلا بسلا و ماسلا عرى ا بسلك يل

ْ 
 ظ
ْ 
ْ 



 ثرلام اليو ٌمرصوم اب نال ليلا ثورعامس ىرشولور ووكر نري لع شرم 0

 / لاك اياد ردغ نيزلام دل أين ماسلا درا نعم رعب لاب سيلا يلا

 سم وعاوز ار عموساعا الورل الآ رحب و رولا ل ضفو ودففثو درقلا ردن رن ساو

 النا راب لل سلا و انما دلاو دما هول امل السم 0

 4 دره مالو مدر نم زراف نال بلا تعم نس ميلا تس سلا لا وهمس و

 2ت مو مر اوك تيل 0-0 اهبسو وال سرلإ امر نم «ن اكو مرر اوكافلا و

 ما 0 ب كَ دالو كنالو ورع ى 0 انس شو مزراوك

 اور اد تمارا ايا ور ئعامركن اك وصرت ثعسو بسوق ىلا اسبارارلاو
 بلا #ب وبا تعم ندع دبس ملدا فسم عيد ايزبرثع 0
 و تعاوا زنى علان يمل و تدور لاو /مو هسلار الاد ةدصوم ارإيلا عب (ىا اسبلا 0

 نير صارتنا مولا ايو نر دطسل مرا نيمو ماس تت 0
 نكن موظف انعا رس ارب نم ىدر ىساسا ىذا

 | تييدرتنلاز باو ىغ ا سلا سادس م 3-20 3 2 لان 0

 را اضنالي ان مسمى ابل هذ افا دامت نيام
 ايتابلار هنن يدي لاو ١و قر اصل الاى ص لاري د دا رد بكمل ىطاببلا ا هيهسوم

 اكئاصلالان لا بيدرو ل الد نص سلا ادلع ن ب ظرذ * قلع ال اكن يس ادب
 ران تاه ن فلا دوز نعزي نفود سب تبر سو ضو تلا رخام نيكد
 0 51 دلال تعيس بإن سوو دل لانى موب ن كلاسك سدح
 1 ااا ثسعن مالا كرا ل اف ثا الا ثسس ع بشل الاد ثنا ندع

 ا نصبح لاب اسس ذل 0 الرع وكل اق يع

 | 271 نيرشاربك د وره رلم زكى د/قئافرلا ل نانىمايباريكن الاداري

 سا بالا ماو اوكف او د راد كوول لمسنا يصاب ث اين

 ] يانا بنك ساد هن وك تشكو دادذب
 ا 1 هر ةراوؤلا بابلو 1ك دن كد ىنع باء تورم ئحشساملا بطلا ع
 اعرفك / 8ع 0 واؤيبلاو شمر : دكر كاما تركب

 2 ناشر ف اتعرض رش اكل ف ثينلاو ب بسم كى ط يلارلو ضع لو سلا
 نيمار ل اصاين اكس ابل ن اذ دري و وساوس 4200
 277 اق ن جبس لاق ب لادعاث فويل الات رف ص بلال

 لب 0 ور يا ليماؤلا_س اش اهلا

 و رراكربلا وكبك سوو ار مناهل سيزر مارش ن دن ست
 ليطلب ايلا 2ع اكزلاوب د اَنلا تلاوه ن الو ىرو رلاركن ركسايغ



ْ 
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 هدوء وه

 ورسوم ثدي علا نيرو لاطو السل لول ردد دعنا يئرسالا

 الارامل نحب نب لود وف ذا بسوقعل نم فعول نع رعب هد ث دع رسول لانو
 مغاسل راو ريس وعلا ديك سئس دعو اونو امو لئاسرلا م نياك يفوتك شبل ١

 اد نيس ىد ىو الو تمور بلا نيطاور ل سف سر كرت 20

 اها شيووليرل لسوكر بزعل ادرى ا ماوبلا مي ربان سكنوا زعاو مس ممن
 يدا دعوا تمرد ئيذفو مقرب نكاد يف وصلا امد نب نسكن دما نب
 0 الورعبو ةدموم ار ابلا على رو الملا فقل م للا دو اهلا بسسس ئيزاراو كرمي
 يسئ ما ولاس تالا وزمروملا» ىلا نلاهؤيددارلا عزل لاذلا لم
 ثم ا اذ راع ف نيف ام ن باك لبا نماطضاولاطف ىلا ىو اليكى طلال رثسأ

١ 

 اطر ذوب الا م ادخناراطلان بعزك عن النسمة اطر سعبلا
 دعا هتسدجإ نك ل قد اىزدالملا كو ' نوبات ناباطلا ىلا

 منيح رو ريس ن دسار ضد ىرطلا كلو كرب سن رج ارامل
 قرالابو ىلا بسحب رب تعم و ادب تسل نيران بن دكلاو بسال نك ئ لإ د
 طولا ىرذ البلا كرب اد اح ا ارب لام عريس رق دوك ن يي سادبكب نم
 مال اكو ةدياف تركو مسند /نسسبن و انور اسك هرصلصاو نا الى رللا
 00و دبضنواب سأ لاعلا يسند سوس دل نكران
 لوو ركفراط ور سكر | رسوما ريو د قا ف ا اين رحل ود ىو صك سد لذ كلا

 5 نر وسللت يبقا هواكتل تدصاما» 7

 1 00 برفح كو

 بيو كوبا ساد م مو ننال دهشة سو كيا دجى كتف وادع ولا
 اكاساكا ند مرتشسو ن للا سسك رب اورارلل انس كس تي دك بدلا مع رلابضو ناسمرت ى نب نيس او بسوي'ن تلا دمع سوط جائر ذالبلا
 0 كرو مولا ايلا ق وئاسالسبلا مهن اصربا ن نون لان شاف
 انسب ىو ن ذئاسدع ىلا مل زب نول نزف هزيل يعل ير ثلا نع
 كرار نصر اه هررعرا ثول نم ارلاشادك (ىصاقلاى طو ادعمدّصع'كرتلا/ثعووملا عا ماديلاوئررفا سول امن دلاور دعنا نمو ماس رش راك ديف ند

 0 ؟ماللاوريثدو صوم يار طا ليلا ص سس هزل ىداحوف اهبل لذ ىفاعما راعني ديلان ثم اًيزادعابن اكن لمد الو ىف ريس دنت تلا 1 ماشا ْ
 نفر د ء,نسش لمعلم تدك تلازم عكر اب تسع لاو نم قيل نزدلاب نكذب نيدرعسو ل قا زيي يكس سوق طوال انين ثمرولا ليديلا دن سيسر نب نمد ليد سن ىيداعدبلا ىلا تبا يمل لام



 او بطب سرس وبنو نسائم لايهم عتب جس ادعو داس نو تبل
 كور ئرو دلادك دك ادع( 11مل | دبلن وكأن بسوار ثعسو دوس حل ات 7

 يزور ى داليدا غو ىرضلاهن عربا عا قفاو )كرار اواو دلاو اطير نو
 يالا :سسسبالل هع داب ا 1
 مل اشنا فلبن تس قردفل_تلفف طب اوه ن ولويلو سس هارب ناك
 نوعا ذاهب انذار و هدصولادابلا يهنأ اس مستر لس يف قود

 000 ا وعر هان روصم نيس لابس لادن لسا
 شو انا ايمئاهبد تا ىدسلار سا درهخرب صال ادن و سرب ص نوبل مأرب ب لسا
 رلابلا معا( ديبل دف ام يفوت تبسولا د ديسير سنو نا بعون سو نشب شد
 1ك: تقوعو لدم ىلا نإ مزج نعل ل ادلا شو راملا نكي رع ابا ظرعم ١
 معارض ان سكني سبب فاك ورم نيسلا نيل ملا قربى ود ال اهلا بشل د

 ١ سا اول ارا زف اق وزانبلا نر وسوي رصوم ار ارنا وبنك ممرل اسس لرد عر ث درج ا 5

 ةللاو نال اساس غل قدوس اب نلاو ود نب هددت فسر نر دعس رمي رطل لضم ا
 وبلا 7 ا وسلا : ل. سي نب رع لإ 0

 اعفجرم ديد وربى الا وذو نزلا عرف! ىف و رارلا كور لان مكس جرعوملا راها عسل
 نرُثمإ ىف هرلار ليد رس ارامل ل روما دم سل ان سب صحت سو لال دو
 اكاد اصور عار جرا شو د ف نو لا رك درس نمو نهزذ ليد صير /

 نمط لا از نيل ن يشمل عواملا ن وكس ةدصول ايلا ب شك سعب
 نجت ووصف درو زلال ومد ى بلا غ ىف نك نفل هس هع

 رطالا وردك ناويه تلا اثر تصحو ال ب يعلاو مرلا تروحس رو نم لا
 ركل لوطا ذو ىوس عنف و سمو كن +٠ ىو ديو .يطعرص واع م رع

 نو رفا فو نونلان وُكسسو اهلاو مص ولا رييلا حر يشممل ا ثعرتلرلا لا[ ووصتم 0

 يدويا ل ثق زحف لركن شسدع شح ل حلا نركرلا سكن يري مع نبا عملا
 نود شا رك ل زرع 'و سر عبري أ والا حرس ولوارطالا ثتدا 20

 قرا ى اوم وردطس | ندلارلو ىلاعصابعر نو لبسمو ني ددط ا بسوي نس
 نا مايو كورا ارينا ن دامزا د دي وما ربا رعب سدي عسب نب 0

 يتم انروتسولان لاوس سور وو و تبس الاورج ىلا لاو و جملا
 تابسح رع ع و اش ايس /ث نيو كد ثدعوزفو م لس و بيروت رع

 ا كسك يباع اج و عار ىلإ نظم ديب نشري نر ؤار ىلا نحره ادن نمد

 (4 د مسبقا رولا ديلا و اسيبك نم اكد ى م سبأ ىو رع رسئ وب ميقظ نع 0

 بس لورد ن طرد كرر مان ميسا ند ارى ال نإ م طال

 وريال
 د



 0 ناديا اى اصا رص اككىد ايرلاروصمرواو ةرحال ساند نوسربا»ىد
 الا رماسدنس تدك لاه ى راعي وبلا بسوتحل انا ليو وراي ' ندير
 للابيتعاو دان رل ةتمارلم دنيا ركام بسناب ان العر وبار
 افك ل قشر يت اها اذ اف بسن يل وعشر كان دل به ابر لعران كولر ونا نم
 ركام تا دوف هذيل و ىف ثارت داثلبستام ل وبن ف تيار اع ابل
 كولا ارب ولشمرو الشم اح شما نأ م ااوتسربلاو ب تسلفد عبرا ل فد رح اف تدل
 وكوب علاداد م اى زار يلا ثيل ديب رطب وركب لاني ثيل وم ماس بتر تا

 الاد ىرصعل واتس نن لنيدم نون سا وذارش عينا ىزار شاش
 0 قويلا م »بست 3 مال مس طيز جر ل و ثعو صل ءىرعلن ىلا سسك نىك

 نى يل نإ نسا بعولا نس جنو نيبال عن يؤ نهم يام نول نور 2 ا 4 نوب نكس مكرم رطب هطوعسملو يلا قو صوم بار ْ
 .ةيمدما درب ننكر ابتلو قارا لي هلو عز نى زور تبل اشرد نكاد
 السلاوي نيل صفأو و اور علو نع ولرلا بس نلرباور ضد عار كر نرع وول

 رماه اخ نيا رول عجب ود نار اوإ او ىرحسأ ورك را ديك غدا
 1 93 امو وئوبل سو او مابدك سو ودق ميل لقد و تاكو تكا ومالا م
 حم أ تمار ار ايو مدعوم الا مناك ول ام عربا لوو ذم
 رويت الاوربى رم د رسب نعل دا ال ىرتالارل هب شالا يرن نيكو موب
 لاو عر (.ىلا 7 سيد دس فو قارولا زعتر اصلى د دارك نبا عر نيب اراو ديم هيل لو كب داعب اطر دك ركرمل اسكر ايلا ا ىلإ ندور ا ئرد ابمبا راهم اورابلا بس ىرقا نعت ديانا طور دس دز رو نكي با نئاكرر لولارشالا راوي نسم ندب ننس ث ْ شب نمربوع - ىودلر| نورد ول بعل بسم نب او ىراربب نادرو دلاو وبل اهبل ب نال

 نين اصلى او ارو صحب راعى ا ضإ و بؤارل عما قو ثعل الا هج دعا لاو وأ .٠ 6 م . ١ .ه 8 » -
2 

 7 ء ا :
3 

 مشو » رمال 0000000 امل بان ماسلا ىد ااريلاور امن دج نع نب ٠9 .
 نسلا بر اةن اكد د م سن اصر نيملر ىف نا ئداعبلا خلاب تاو دنا
 0 3 الار اىفو تعلاادبل معد ذعر تملا بالو ف دموما اريك دع (بسميل/ن رعي سس شسا ل يف شدوورنيرابل قيوم رق نم برقع دال بسكر لارج ا نيدم»

 00 و 2 / 9 5 56 5 8 و 5 0 : ا
 0 ًيفاؤتور اهلا ن راسو مرصوفلاو لا عل فلا ج7 صوري ثارت لان نو رزان ادسرركوبا مكون ملا الاسس هيي ربان ببني تنور ع
 ييبلار اراد ن يم ركزو كير با وو تموج د رح اول بلا هو تدور لا تمل اننا
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 5 نا اذص بوو هولا اور نلا تهور اسد تان ولو نصا

 17 مالت غم قراها نيرا ير اخ ير لزم بس نز يني
 ربات اوزعرلا ىلا تزعج جسم فوارق عجم سدو لا تسزع ذ
 ظ لاموني ف ساونا ذا زمام
 2 دب تنم نمبلا تعا رطرا فب ولا فاتك و تطل اف ىف شرارقال

 | جر الدقو ئبف تطانؤا ناا درك و ع تبت قس تروا ون راقا
 ْ يشب هرب ونلا طاف هدارلاك ةرمولادابلا عى وبلا 01 ع 7 عدس و مرت انوا راع 0

 ظ تويوار ديلان 0 ا
 ظ بوزبال انئاكدين بانو وبا ها راكد ادعو ١ اههلعاو نس سرك عب
 ْ هواوي تاو اش ا ادشب ا( اهورادوعلارفاوريزي ىلا ويلاه ار ثعجتإاو وعلان يم

 واارلا وكسوة دعاو نطو نمل (نارنعت يف بل | لال زم نكن و رضالان مال معي بلا 0
 ا كيو نت اوباما نذالة 0

 اك رابل كن يف بلاى الارث ن اوراس يع دلال يلف كيالي
 ّْ رو مسالا نسا : ثنا بارز

 هدم سمو ودنا ىف اهبل دن نع نانا نمو يلول اما ور عل او دحر ال شاعب كامن ١

 0 انامل رن يا نب ن يضرب اهلاددك و بسم رب شون كبدي امرك لبا
 | رول ارلا ءمسكو او زل اوهصت ا نع ثهور علوم: يلا ورش رم سى ا نع

 ا باص وبلاو: ىف امسك اذوب ن نايا خير يلو عسل اوب ايزو احر ودم نب

 رس رع ئرلاو ىروولا رس .ماولابتكوشلاو لسا
 دون هزم رداع ىوراعرفو زارا الان برع او ووس لن كن اهنا
 و هو نونا رفا وواولايدبل تكول اعل اءابلاو ةدصوم بل منى وبلا
 2 نادل سسك قف واول ن / نين نين يدع نادل كسر ومد
 4 خانتمركن ارا رعت ارقو هرفو نا قارول 'دع نر عانى لن يكب
 3 هارون راتب نعاس نب سحمان مدمن ايفا ىلا ارو ىلا رجا
 عال 7و! اولا فرامل عد يسسوبلا ارو ورللان ' وجل و نس اعلا ولا ع 0

 ادلب وبلاسمول نو دعو ضرك ايلاف اكوا عزف اف ثنرولا
 كنس ورب ن دك ىذا ل م / + لود ديل! نايس ورث نب ث ايف خسر
 00 طولا ىلا نوكسيمو 21000
 1” بسواويا ةنسلا ىو عنك نب صلا مياهزنن الى د اداري د لو ىلا
 ديزل ردم رف ديمو اسد ى ل مور عما يرزقنا بسؤال ىرصلا كنب

 04 "ال اداعردد وفساد نرد وسم و نررا ديلوكس كن د ايان حلاق /

 رز



 و !كيلرس لإ انناف تعرحاهرش قسد ايلايلامم سوم جا فولد اى 2002 رو ىلا ب 7 م امجاد زجر يذل نر دن كسي زان ساري زوو

 ما زول نام ورمل ارز نال نع نيد اه ف اجا عبط
 ياو ولامع نسرز نيو عالابع سأل تا مذهول ا»# حمل يلا ادكسيو لاو رمل ابل ناتسس وب نيعقلا وب ريو ني ىددد اب
 دوريا ول ارطلابسو ندم نب ن ويست لاو ىلا ارك ده وبسبب لس 1 ودى اعبصل م ارو ازرلا ابن اور ءابلا عم لولا 0 املا
 0 نيو مرر ابهر غدا سس ولا اها عم تملال ىف رو وم د ارلو ىوبلئلكرلا ْ

 كاسه ىو حنينا ل رنا وفد ونا نكسب
 حاصل سارع ويلا ئرودلار اطعلا لير يتلا فدا ف رولا نا د زل ن نسر نكي ير جلال ناك وتوسطولا ثعلظ نر ىو بح قو رع بدع هطول حروف نب طم يبن نييرعامب ثسدعد هادنبل نكت نيدو ولعن درلعإ نيك ركع مدس سسسماولا اكل يد لاي بئرفو 24 ركن باك / كلت ن كشر اويل دك رابح ىو
 دوم تل. رر وسم لد ر يبرر تر ىرتما رس ىلالإ بانه سرك تدع وبلا, تحولا ل لضطلر نوسسبوا ينا زرت يودع رك يد ادقلا كملي اصول ىل نايس هو ريشا امك طوعا اهلا ا زحا "سس ارلا ودهم راصلا جوة دصوم ا
 انيك نكن ند نءابلا يدمج وبان ود رو عياش

 ' واجر وح رن لل لو هرمارل نون الثمر برك ارق ضنا نع 0 كر ةرلاب ب قزيارسا يال نر همت مننا زيافلا ودا 0 ل بسوار هرب ازسسا داع ظ

 ريكو تسلمو مر ارلا رفا ف ثوار اريد عريف جر وسم لعمل د اصل د واول دم 0 اهلا نور يضرم هج رقد ىالورلا دع نبى دم ردكو ىرطا برقع اىدد نادل ضمور ذل نو ىزارا سك ام نجر شوصون مقاعد" نطل سيلا را وركو نو لا دو قاتل ظاكود كادر عابص نادك اهضيوو ران دقو لوبان رب نيدداد نك نك فيرهزى رد تيالعا م تاكل
 0 يؤ ورا نكسة دما به مقبلا ولبس ازكى ول وو الاد ردك بدك سوا ساق سو تسي بسلاسل كال ركز دمار ران نمر اد او اراد, لماب سايبصل دل

 وا يلا تصلب اداب صفو «رزدإو ير ىلا داش ةاك 1 توما معدن سرس هع ىرتاو رق مرو ىد وب ىلا تاو ص/ن يلا ٠

 ظ
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 ردن نعطي د نار ايفل من نوفا كووول عر الن وكسر ةدصولا رن
 اهرب م: 1 هرولا تحاسب نان امنوا "اكابر اراك ير اسر رو دن مك ارب

 100000 ندر مومن ! سابع ناهنولرما شدا ]فلل
 3 220 ارملا نوعا ىف هر نولا رس ا .رسئر إل ةووير انادسو رك ةركدلا

 ورا لال اج متن نيا نارين ئى دس ذخر ءاد 1 لكيلا وبل كلان اكن ع تك
 الد ىوه زعير طر رهام ركع ادن الزاوي نشارك ريو

 ٍ 0 "ترابا سنا او رع لو ندم! نيف رس اك رك ث رص لم د
 رم ارز اج زمان نسم ن يلا ميز دكر تهزم :
 يال تاكد طا رماه ريفو ىوسسمل ساصلا ف اوس الار عسر اك ود نل اسد
 00 يلراد عيبا سس نورس اواط نارك تاو

 اب كت طرا ىلا لم دس اشير 37 اعلا لاذ عقل ل اصور انس

 8 ل الا نر كرادبك ندد اعلا( كلن امرك دكر
 1 دوب نع ردكم ثار يدعم, تين اوبس 9ع ل رود ايش قو

 دمرت دمار سلصلاوث نيو الا ريعسماو نا و رو سس 2-
 ل 707 قار ولا قل نيرا 100 امو نرس ايكو ادرس نري

 4 ما زار ارا عيب ةدصولا بم وزر ولاو ولاد ناهد 0

 يسمو ايدو و انواع اخ ناره ركز اولا بأ ممل لارلا عما

 لب اهاعافرو هن كي دؤزبلاسعل ربو نيس تعيب نبفلانم
 الاصل ت دلال م لكل وتدبات دا ناش ارا لارا بحاس

 يلد نعال هع نانا ع ىقدل نمو رو لانو هلصانرمطار

 ّ ان تاع ضر رع و عشة هدا نيتت يع
 ل ةنوصادع ءانيلاولاودساىرتمم ا دع نركز دكان مو فتم الم ع مسد زارا
 داب انني هن يدمر او سم رك ريد نركرتتواو نول
 0 ذر تر وانتم

 ويل بنو و علال حاس نم عرس عرش والا عبر 1 ( يناس اف وذ سيراو يعلو 0
 ءادب ني قزفاودلالاما 2 ٌئرلان كنان وسو ارا ورا رسوم
 ان هم نزوقررى ندى امنا و4 ياو مرادي ركن ولا مهن اكلاو

 5 1 0 زربائام/إش دان نؤتل بن مارب
 دك, كد ايساا أنا ربا شاد داهترظو ىف شلال شو ى انيلاوسر ياو دنت
 0 هس بع
 واتا عيل كفا فيو اكركواو اهلا دوك ومار نراك لا مهم اعا

 ا



 قرت م ون/ا سم نال راد راسب عل رود بات ب تسند اديظوب ارم“
 أ الوداع فن اه سان اعتاد متسساف ىلا رونا نجع ابا
 97 وعلا متلن اك ىف راوبلا وسكان ناوون ن دهرا بتوام 0 دو
 . ا ايي سر | رارحسسلرلا نب فج اوبا ولا ال ابا فوراس تا

 0 ركاب كا 0
 اق زموملو رد الب يشب م قرو ى ا شلاو ب مالا ز 1
 4 ديس هاد يوب دارج راجشارو ل كد قرااس نون ديس نب كساد
 راو | .رةشسكط ضو ركبسزملو و فيستا ضلع اضو ن اكو ورمل ' نم ورع ديعس
 تسر لسد ليتر نب نب لع نسب 0 اوبل صن شاسنر# ا
 0 اهو ىو ىف لادا بس ردو وبادر ند ارق نب
 00 انني ماو عع ىود ندلوب و دير عمل ل سدو تاثسدم
 0 نيمو اا سبتاص اهب كرولا و ىلا
 / خيب يدعوا روف ري اوغلو وبل اطو طاف اطف اك دع ول | ول ارصخ رد ١اندهو نق
 0 امرك دعا وبك اق لا. الا نردوا 0 وى
 0 ناب ظنا لالا تعملوا اهنيئرب ظللسسلا ان ! نر ا سيشسعم
 اه وكل تسلا طك م عض وورق ود فو طناو اديك ن وكس ايلول
 اك مور يلمو | لطرر عسسل تلا ىلا ا
 يقارن لقال هنن وكلاثدامتنا مجيد مال وسر نع
 17 نا بمكاكيلصلازبارج ناكل نج تنبسط رب ل يا تنك ا
 ادلب دعا ذر اذ نو ع ايلا يعاتب ذل م حسك ا نص لوس
 ررلاس ف سدعر )و باارها دبش ا رنا اذ حادا دوا ماك ةوؤعرو تكلل
 فلومي اررلا رع م ف يش نم اهجددطى وف نيل وف نر نم نيد
 1 الن وك ةدعار لامار ورعاه الا ربا
 00 هزت لاسر هدظربانا زجل هاما اعلا
 ا ادد ب اس ىو نط تى ذاك ناك زا اعل نجلا دع ولاو ىلكم ريكا بزر م نع ىو سب! نئكورسىر دن يلا نترادص
 0 220 زفر ل نورس مارب ظوكور تدل مقدم هريزرلا بست

 7 ارو قاما هزم ل وبلا ئاؤد ثعلب رون صوص ارلاوو اولا (ن كسي ةرصالار اع
 1 الن شمر كر دشسس/ن افا وضد اند ن راسى و نم
 ا ارر ادمان ودم ثق افاصو لصر ل 4 م ارو كس نصرا

 0 ير و اسوم ومس او معرف رن بسر نب نك نيعمانب
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 20 0 ايلا زيت يا الا لاسل اوودص عسا ى زلت ناك: ادخن انام هلي
 ليساربنو امي ارب الإ ع ممم ب ا وعرف ن اعلا د عش اذ ىلا ن بسم ابل علو عل اطو الاى ا
 فن ان بلم نظام زل لبازم باي بيور اسر بعص ندا ظن بنسك
 ظ ار رست جنتل رح لاربع مان دهادبق ندع دك ن نس كرما

 ظ لنزع نردصارا !دليوسناف دق اولا مرن اكو نامهص وتر صم العقل قد ئاررلاع جاد
 ظ يرانا ادني الادهم نودي هرئازعتنركرمادب ااوؤفام ا
 ءاظابادورف تاب ن يلام ابورازلان او ان نرجاعء حسك ابا قربا
 ظ يكررها سوا دع لل ىدد اطار اهلا رس فام عصرتع هرب علا ىف لني ردا

 لل اغني دن ذر ارب ليحكم لاو اريل زون دعا
 0س 20007 مياس ٌءروثوذ ف تءاوت  هعلر )و ىرصا مسرع ف دالد عامنا

 نوبل فاد وبر رسال ومو ريدا وزب نيتصرلانيدابلان واوا يعسعبلا ن
 0 ا همت ا نئىدرمدج 0

 (رعلاو نادي درعا ناب شرفت دكت ضان حسا شدلاب”للاو م ثناقلا عنا فد
 الرعب من يندر نراك اهلا نيرا رين دعاوو وبح اهلا توسط ات ب
 نابل اواو وتلا وعد اوبل نكي يستمع ةتاود جال سافل ار
 ير لا ار اوبل اًئاولالسو اهبل كو ودل امري لاىراوبلل فوات 1 هرب ثمل الا ىل

 اك 0 0 ايل نسا يظرئاك ورة فولا ا نورك ف ار وبلا وبلا نسكب
 1 ذك, ن امد نثبت نفود كارلا سعال واد ن اهب إال
 رارلا صولا فور جس اطمن لو ئىا 0 ما

 ايدل الور ءاتفشل نا لا ناار را نب
 ل توسل بسارل | أب لوما درو ةقوا قب وجاف 0

 لونا طار اعتب شاد لان فلا تبا يصاب نوف لا
 شل ماع اوبإ وازن ول ان ريك داركم ا اوسرلان ب رول 0 7

 تاو لانا نابع نيد يلي ئ ولد روم ارا نش شسدمو وان هدو
 يو نار ندب نير طفاخل زل نير يش قئورورصا» سول نجر 04 '
 0 وباؤ تايفو مز شرع شسم ذك و حوال فرع ينط ارلا نسارالس اكو ريش
 0 36 لانك صعا حم 7 بلا ياس ثمل بدو نموهم يم عنود و ل
 1 جنا كل لاو راو هرجخأوإ دانت د نر نيوكاسل نب

 | نابلس رو او 20د بسر او نب ن دابا نع ىدر كدا 0
 1 ناك مم طوق ايلا حا «ثعلالا ع ميو رارلا وره وعأ»
 نا هداج توغو ايلا ن وذل ارودلاور الان ىراوبلاو اديس يع إز هيك يستفلو
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 ةاتب قوفام نيف وكسرت نيا وس تنل 27010
 7 نإ عفر عأ لا لم ع ل لير سر لا اظن سكن سم بت نرد 2

 ه قت عضلي هرب ثلا تا طاف ته عدد ن وفلان وكسر هارب يلا
 هيض دن م ندا ناو فلس عش نس بسكن ماس هولا
 هنو لوبا دوما الاوع ودكم عوق بق نسر يي ن عدا شرك | كوالا سونؤ ال
 نساك لارين ب سايل ئةم كدي( راب رب نكسر
 لق نب نعمل داو مجرد بلع ن سيسي 'نيدع را [ىرارلاس يلد اني معاد
 كلانا نا هلا ديس د ددع ف انو تسال د و ى عاهل ريتزلا بع نارفل عر 7 7

 89 لانا ن لإ اراه روكا املا وو روسفل ن لاو دعو (يلا ىف اها لل ثا

 . ل امتخلدياوائ رس! سئس رم رف نسف نا قرم ١سم زين زنا رض[ د نعل لا عيب
 0 ذم ن ولا زعل ورم ولار الاى ن رشف عمل ةعرووب/ل تف هلع ني نيف ذم ع
 ردا ىف لاقت وزن مات ودا نإ زيبروهشمل د رار تود نيالا ب4
 0 وو دذسأو اولا بلا عين سس اوبلاو اولاو راملا بسبس م هريفو ميثك رتما سبع يديك فيو در نط

 4 روش موال المل نيم عنب هات نأما اال ةزعاول وتم ار اسلاووزولا نم
 ورصل اكو ادنى: ءالبسب و بلان ايد نحر بس فعلن ديلا نادين دسك

 و اورلاوب اسر سارك نربرع او ىف سراب مصر ن مسكن ديكو اويصلا هع نر رسب عمسا زا

 لون وسو ذفئدد عرف ىلا نما كم باد ىدناملان هيك ك ندر
 دكار نارا عوددرؤيررع ا دوز لاداو وسال اتي رسل ورجل م اباد
 0 طيفه ير اولا ذنبا شيمداعا ع تدتكمرفر ىروشجل ناس ن كيلا ند 0 ادله ىف 'نيبكرابملا نب تس او ىسلا يا نيو رج أشلاوب) مسام مسن صن ىف تسامد كرما

 701ج فة نط اكمل ”زك يد عبو تار زلزلت واول عب هددعا امل ا
.2 © 4 3 7 8 0 

 راكان م نسنم ىف ئراددرو ثوار نرسل ود د ارسل نواف كيدد : رى د عياعسالا
 اي يحاور ووكر لد نمنع ننسي رولا صم ندعو ا قوعأر بان م اباعس

 تاشومل الث ىزارسأ نمبر انك مالا ع هةفلوو اذوب ى اد دكا يسري ك ريل سؤنماف
 يراود دوعن م نعلاو اناا دعنا ىدد هزعد كام صا دتيإ نبش تدك ألا

 ١ 3 . 1 2. 1 ٠ هم 0 ه ه2 53-4

  2طر اند يسكت رص ا سول قول د عراوبل اباضعت قون الور اري درلا ركب نيس

 0من هرع نيالا ا هزو نوما رفا دو لاير شو صولا ىلا تاز ف
 ويسار زمام لارا ةرثلو نيس ديزني وني »ناعيا

0 

 الالة ن ابك فر نرد عصا نيد لبن هللا زب نما صنبور لآ
 "|اسم مالم اراب ادي ثلا عواده ايو لل وضايف نو اراب نارا



 ىلا
 راسا اههعلا ريع ام اهل وو ائسفر هركير وو 56 اه قو رعد دس لينا
 نمد رنا بلس انس رحسمبرب اطوبا ىل اص بشي داون
 زك ناو رض ُُث مول با نم ثول يرش 04 رص لطرل و وكن نروح لا

 2 ارثعت ندمان ع تاو اهسلاو يرسل ىف ادم 210
 وضح اول وطاب عاب اننا ىعنيدكل نركب كربلا او
 هلا 8 نيلاسربالا او همسات نبل سلف نيج لق لتأو اهسلاواف د
 2 بسيئربا ءداعتلل ان مولاة الرع الد الأ مذ 'نوهح ا امن ميقسُو ىلالان داس يس

 نال لس دلك نر لق اوك ال مءارمخ و دنكو ادإ مياس م اءاريلا اع د

 وفرع راما هت اان دندن يلون
 نطيل اهتلبع ننسى اهلا نوب كريم ردع طخ رود نسكن اكدر الا
 ةراقرو ردا هلو ريل اه ةيودصر ع اكو ىف ارسال ساي ارا رت وسد ددارعب

 2 اسم دا نصل رج رركرلولا مل ع خس نى دانلود امؤ اهب تاندوزطالابوكرش ولا عرعا

 و !ناى امم ايتو نسر ملا طرطو ئر لل قاب يُضاف وعي شك ورمل
 داس كمي شح رو هيلا دي نورت وشب اور رنا نسم !عمدتمل عدو

 عضو - دهن ىلع, ركب رج معكم ررخا عم هاسناصإ . ىف ثور يمس يستورد
 8 و امارس نكل نم رك رع ارق ! اذ ىرسمأ نر نبكرقلا ع

 0 سر ملص صخر ادى اطلا بس يمان اكوكن لاير مانب
 م 0و رعرلا رالي ىترمسبلا /زهم واطلب اس ث يد امان تلسحئسلايك ند هان اولا 5

 سونا يس صدرت قو يشب هزب ثول ناار ياو رتممل لالارسل
 انو ممن اه 0200 ' قوتر فشلا رورو اركودرا 0 /نملا ل قريع لا

 يؤلف ملا الازم فر الان ركن زورة دعما ام 5 ادرس سنن 0

 كرار لارلابزساوديزإ بشي ندر ودل نسب نين لاشع
 تل رربا نمار عا را دن 0 اهةسوغالا ع سرس يري 11270

 ياواد اسم اهرثودما 00 حن كدت اكو نس كادر زار 01 /نئرارسلا 0

 كونلا ضو 0 اهب ن يدعم الاء نيس عثر نون وتسير رصاولرليوسم ا
 اهل ورسول ءم دس اسر باعت دكر كور ىر نة فىدنر بواَسا
 امك ترفل 4 قار انا اد ابن بديع "نبه سنو /اهيس جرح

 قوام 0 اءاد م ماذا ىرص عمود سيسي ع يدربسلادب 0

 نراه ووزاحاو يدهن تس عرظ اى سا لعن ظن يصار ىف ان ر ثور اما

 ١ ' يلا ورع لب سس ل ب يش 8 ارق د در موب مست دالد 0

 000 اعل يلاإ رت ا ثوثا فون وزبن ركيرماو رتل اياك



 را راه تضم وتفكك ام يشار ياما ىف د تحاكم ظ

 ديول ناصري ا سلو نيدعلا هيكون موس وسواس ظ
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 7 ىو 0 27 مرسول

 يو تام كرف رظنأ | نام يعسٍ يبق نعام للا بد تدك نا نكن م
 0 شرما طول انكسار نزل نركب ولاا كي سطل

 ا رس دس طا اهببا هّيْوعلا ل مايل كي اوين بديلا سو و ةطرارلاإ ما

 ود تاعاوةضناد جرود نلقارس نانا هاش ىرشب 0 0

 000 مدربا وتنام حل ظاعمو محاد ي معد ااوزوكب كلا رع اك /لعتو قرسلاو

 ارو رمل وود ايفا اسكن ريب رو فعإ دات عطور كا 2م صا ونهو صعلاى ا ررسصل زى ااري

 اوصال اك بزعإ ابهر رؤو ءام العلك يراود ارهموإل شو مع

 للا ريتا توق ايا لن يطلارعا نس ز اثن وديكور نط اشارت المول تكذب ع

 كرم ايد شماس !و راصإو او ثول 00

 وا زامل ضنا بي | م لاى رو" يول مع رسا ىف تان طول بلد فر اصل

 اع تا يرجع سلا يمر اصيب جاو فوم ووو

 0 10 كا ماد نزلا نو ةرماو زعل ابا ل“

 1 امو درلا 51 0 2000 و لو ود بطق ى 2_0 6

 0 دورلارسادسو اره ايو كوش و انارصس || /ذلاو كلوز
 9 171 بلان راسك يلون ا را عل 12 0 92

ٍ 
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 هلك

 كى زمانك ن وكول ا اوبر الاب اوف »ملي ل عقل نذل وكي ةرعولل الارث
 واعوتسمو رك مل وزبو هزيغ ملم رشم ان عي شمال «زقا ءافاح ث جو نم لسمو نسم

 ا زد نم وجدول م هب ابا عمو ادعبل با نسر امبسلئ لارا سو "نب
 0 يحن 0000 نرماديثيشأ با فاكور ثمل لبإباو
 7000 ميادنلا سن ىانماروضور نئازرلا مشوا امش تك ري ان تارا
 الواوا زعم رو نيرعا دب يمكن يع عر كنبطامسك دانا زن
 ألن اكدر اطيعلا لك رج ماك للصمت با ردغلو نيبو ىلع هر لوا خرب نرسل ا دع ظ

 9 لوجو زا عوكسمو دعما وارناف اك مسلم ايلا كل ران زوران
 هالناس تؤ زم دو كسا ون كد سى الا ودب نؤيلاإ زما يقوم ا

 7س اروع ما الاى نعول عراوتلابؤر اعز ا الضو هاما ناك ذل اكد نيل ؛ رولا مع نسي

 الحال سين يفعل عن ينيب( انباع بسطل و كاع ين ولادبع
 9 اا هسا عصر دع يبارك نم يزور وس زعطال مالا عير عازم
 9 ر نبوب شتا طرت ء ايا نكرر امر الا وذو نكبر راس ةدعاو عملا



 1 دو اوصاط عل و رضا ى كريو .ناوفصن مام نيدوسالا ركود رش 2 270

 رو هروب تل همس مناع نيد وسال ل نسا طاب اكئرمدبر تب لفرع
 نق اوررفلا نبيك فود رم ادي وحس /نرشادبكن دك
 راو داع ليكنإ مابا ارو رولا سب نريتسب ود يي همسك ى
 يك ركل ادشو شالا مد دلوعات ذ :د /ق وسميت لذ" ان اسير

 اة سما راندا 0-1 نمو تر فلل قداملادبل اني ذانج 0

 اماه عر دبا يداهم رف دل نميري هذ نونا صاف هنا للا رعت ؟

 وار ارباضمو داماك ار ىم ىف الد دبل بع 1 دهسا مطر
 ايلات اانداكو ارحل سرج رسكيلاوإ اود ذفئزارلا ل امس ماعد ىل !نعبا 0

 5 روسو ر تابوجد © يلا طلاع يرون اء شم ابك "نمط وقلي يلاوطنف وسل رولا و0

 0 ا 0 / اني ثراصو كتدلئسلا ل م ءامواز قرذكب لاذ ع

 نست منابر يسبلاء نوران سعت 2 : سن با نمسرلاو

 را اسد هرشوىلابلا تمم املسلي ليف امامار اهل ن رسل لقدوم ورا نديم
 كرنب تنك ما اب راتسل دعب مورو راو اراب تسصئولب

 د ورع ءادبسإ ن من اكر نعل مدان ان انا بسعر سلا ن بدرع نبا نعى درج
 هيب وك القوام تان اريدك نيل تعميراوجو مان نس ابرس اع

 تأ المس ميريل ان رب انك ىوررهصإر يعود واد إلا ك يدل ةرصل]ب اور 'نرُك 1 ء/ نع

 ومال نفود ةرصلال اى 4 ناسا دق انهخدع اور الدب تا اوكا
 نك برست كإو صل هر ناو ىدعاو نس نم ستس اةرصللا ارم دع و رورصل

 00 ديس: ءرطا كى و ل ىلا نبا نكى ور انو دن عزرا عوار ملال ناب تنور نا

 كي لإ ةلاط زرارة لازما بسيف بلايك نست
 7 1-2 نال هان ملا و ل مضحي ىف وفل 7 ثو ىراملا هدب ثرال + تدلظو رن سيح ىلا

 0 قداق دال سان اندم ن يلي نكن نيس اروبا

 يان وكي الإ اهلا اوبك نؤنلان وكسر بلوم اىلاثلا تبن يسدنع اذ 3 رعب ان لقلا ©

 فراح رم اكرم ربك ملكوت د نيك بسور لؤملا 00 سكن 000 1

 اديس نكن 70 دينى را 00010 دعرتس شرح و أ ادعلان مَع جاهم حز

 ةدجا تام هلو روس سنع تل 6 وسو ا دهسرباا كى ود ء رخاء نشعر للان لردك نب

 ليسو ا تبن ايار بنس ادم و عن ىك نر »ع

 ل نخاكدر قيد رم نعاني اكيد هم م تاياود كارلا دخ عضل 70 7

 سا دي طبر 8ر الذ رع [نئرءاعو عسا تن سس قل ان د الارب ايتيك ب

 اد تلفت نسال نسر هرطزأ عساس يعلاو نيل اكون اورلاؤد

 مذ



 0 وابا , ممم ع [وووارلاهدج م الز ل تر ووملار اا وعل 50 واسس ةؤريؤااهص

 صر نعت مدلول دب در نم اصل حلول ! هس نر ابوك 226 اوترىركن م

 ار هك ورا_روصا وال ةرلدلاو امسسيصو ل ىو ص هج ارعأ اسسلا م ىلومو

 140 5276 0-5 طور يزرلوك ولك : سمسا اعنا درع و لوب دس

 هرم ماس يذم ني رطل ادد ترث عروس نأ نحو بر ونلا رع ىو ت و اصخد

 و7 نازك وردم اصأنب "حور ورك اساو لبق ولد م هس يكن ءن ينلانلى هدول ثا تالا
 لولا عوام اللاو هدصاول طوقسإ ايلا وطن لسا و نب دايو رع ن بادو عدد
 0 كى نم ارناهرعرع ضن تم ىلا اة )د ًُُخ ىلا للا

 هلشسالا دبع يزرددج اهبل ن مشل با و 10 0 ثمر تومان * (يضزالار ىلخ م

 ا ايثور امنر ةدرولاود ار ريفاو هرملان يلو 9 ارب دما دل نر ىدع نما

 تان اودع رو 0 ًّر ل تى راعلا سس 00 الدم رشد

 ورع ابر بورما يش رص تلو لن « ساكو هررس نان كدر رام اربك

 كيلو عاد كلل نئاقدرو واول ناو 0 وسلك و رشم نزول

 يف ل مج ء نب تسلب و ديس نع لع نع يلا بكور ارب يعل مز دهم ب

 رمان اكو ام دعم هم هرهلا دسك مورد ل دحر علان وبس إن سن ب نب

 1 مان اكو علا ص 1 بكن - رس اسوس ورعان دو لا

 نقرر عم فدهشو#أ اك نيوتن مث و ىلصاعالا وم رو لا طي كود نتترلا فيرس
 37 نادنواةنر يطل ننزل هو هدا ع ماع خرب والم بسبع اكو ماس
 ةرا سان قدا ىف الل رم نيل اعثر سرع نسم اف كر واو 00

 ار نكس نإ رديلا سنن نسم درك نقل 00 دفا
 نانو عوبطماو ئرزتاعلا 1 رعي دك بنا تير نور ابك ع قذر رمل نا

 9 م تدعم م 2 ع الا مراد عر ب اطلب ن يضورطربا
 را 9 نايس 0 كبر ساسن هر فص اى ١ ظ

 [ تا يدر لا بدو خسر ا ديصلا رعت اورو حلو سول د ديلا ععومدف نر طلاع و لن نا
 0و ماو فا يسعولا هب دو سلاءالاد

 اا تلستو ف ريبكولا 0000 ل سيدو كثئدن كرو ىلا !

 هام دخان يان طا هد لأ
 00 بير «س دارت لود نب ننس نما اناث"
 18 م وركن ب ظن هل يو يرعب ير ىو وقشر ين رب اطيل اور صالا بيتل نري
 000 مهن نياق وو ريل جس يده رقيب ننا

9١ 
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 ١ مور اراك ا ود لل الار وابل يتلو مرد هدقاك لم ادعكو طقيو اكرر عمل اموركلاو 1 5 ار ا ا 1

 ش الا ن وكس دع ملا ارا ل حلسسسس( | زكسو ذي ريا رس نا تل ترجح عطلاو 3 8 ١ 8 طك نم سم ١ روسو قسم ريال رح نظر يمال هلك و لأ لن نن اكد عسر

 دل نسف ربو قنا كيو تلا وز نونا وف ىف نتن طم
 ١ متاع ادع موب دول لالا و طيرارلا ما ىف معو نول نر وكسكم هاو ةاصوما ىلا يعل ١ يرو علا ىلار واو ىل ادار رع نيد مد نب تيد رخو اج كو ود امري دوز ن لجو كلا 0 ١ هيا لاب ال ا زبعوفنر عوف نييك صاد دال ام انتل اياب غن
 ١ ووصل وررواولا رع شسدجؤ صال وو د و دصلف ! تدوين ىنالو قتلوا نب عيلان
 1 :ارلاوابر رو ىدضعل راع اون درا ردنر ئلايطلار واذ ف ومص اه نر خخ ةرفكلا نارك 3

 ١ كل عزب طور نب نع يد درا ولاكد اسلاك اكد ل اضافلا بعص نيكد
 ٠ لكى ن ولا مدار ةرمول ربان ىلا سرزم انكي نم ادبط الجم ا ©

 واب او ودان كو دانس ىشب ل: ١ اطر بمووطشسل نول بتزفوارو يردن دؤلاسا ال زا ق»
 ارحب نار عسب نجم اهل زم فج اهم عوف رلط امإ ني بست راب ىيراطنلا
 للان نإ ع وراطخالاوس اه نع نزولا م ناو هداج نحف اسمي ىراشالادسس
 فزد بر اربع اياو اكد اهلااطمل'ن ب ليج ناو ادؤس لاو انارصين يصأ ىو ئ
 دلل سن راووريئبا ناده رطل ب !نيكدعسإ'ناعمصا ور اولااذ
 داود ضربا از صنى لضذا نطثاو فلا ف رقلوصسنل كارب ماها قرر نا لا

 رشد رايا تس 0 اوفووررو يمر لبسي ول هل افتار زم شاعو نإ :

 . قت راواولاتمقو ل وذ وفى او اعف در د غديسو لاق حسم يضر ىلع سأل عي نا
 اري شمت ل نال تل لاس يفد اكل نب ت لاق اين نولو #ايلا )لوف ترام يشأ
 عاطف وديا سل يشمل ضر دطلا#كلو ترجو بكي ننعم ن تبي
 ل لك ضن الار هالب عني راعني ال يناله مفي نهم لاق هس لك

 0و نيل اخرس رمد رصررف اا تاس وكن انا همك
 'نب فاه امنفلا نيؤ عفا تنس نمور اوف راد زيسيزو ادعم تس ودول نبا ذك ؛ مستو

 21[ طشسو اعلن ورلال مرا ةيرسل الا بصب ور و د وثوم ضد صان دمك د لا 0
 يزل زادك يرصد طوسون توما للا عت ا دود ْسأ لانو دعوا بلا ف
 انا هل لبلا تورم اذ لاكي بسيلا نبك لعاب نا هع د دعا انس دب
 سم علان سيرو ىف عسل واد ند ماشا حا ابا نع خمس زوج الاررك
 ندوب هيسالدصا مدرب انك ىو د قد نغابلا نر زاد ابسارو ان ديكو مءزلاكن سو بذل

 . انا لعب ف ن اكو صدا قعول نيرو راطحن يسر رخال رطل ان عاود

 كت قلت
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 ا 0 ب وب كفار مع 1 تيا بكيس اه نصا و هَ هولا

 ماجا الار اوس دان اضن نالاد هلا نشب

 وب غادر < لإ 'هدورلا و مر عر اك نال ئريملا ودلاول ل ورد عاربي

 ريس ىلا نفك ذيول اريسل كرر ده عم يط وشو ورلا درب

 راو عستو ان اصر و دع غسول بانك م نادوا نم تدير وا نبلغ ن ُك

 عر زاو مدل ن تسود طولا با ربكم دانا

 طع ور وهل نيس ل هذ بلا
 هبل الادب ن ديرما دع يري

 ل "ل

 ن [ 2 نرد ن رين بلا نو ثنين / ولع ني يعصر اعر نم ب
 54 ال ل نال ث ل اهدز نيشسإلا ناشئ م ثنى

 دولاب ادب سالف ذ دع »و لاري: هربا وج ف زعل“ لك ىلإ وسب يعم

 ل كابا دابا ياها سالي ت 35 كلا 0

 ارب بؤان ثور نسر مدد دع نال اننا دعو! اهو طباب )

 ورم م دق ى د وعل ان امون مر / امين علو م ارمي م ر دظم نب
0 

 (لسالارز عر صعلاول ان اول از كلل ركن يل ل ند عضم د رجالا ذي زر

 دنيا رن دك كا ءزطل نب دو و لرباع نير صع نر سا رظرياوما

 توصل عربا درعلا دجاج ئارا وطعلاو م هصئعاو نو كد ما رخو دج اني عسو

 رعب ةرذس علا نيل تان 9 "سطر تورم هاج ذود صن نيد تادمع دبا نم

 © وك عار طوب الا عم و الملام بلا إني بدع وا راكبا موب د سم
 وابرز مارس رون درت صو ليلا يمس كو اقدلاى اسبر زي ثواهلا و ماللا

 هان اود نبا ا, ضف دع ل اكد صراخ نو ردك ع ىو نر اعنكىو صال

 ا ةماسلب اكد اهبود 0 ى رولا ان رك ىو لع صنم "امو" اك ىو اهنملا ىف

ف, تناعشم اول و مارون ن 6و قلع 2107 كا انس سلا يرصا
 

 يسع الا تدعو رد رلزك# تش 1 ركل ل مك الاب
 طعن طول عرب نعالا

 تسال عش كس (غن و ذولا شمذعورعم مدا شمدكاسك مث تارا ! نو اهزبلا بولا نب

 ياسا ةلعر طرد تفشل ري ن اكو هر ط1 رض نب 7

 يف ردشل و طوس وحول عد د جرروع سلا اصلا نا هلا يضر ارا نعرف | برشا

 هقإ ب درهلا دف ناو بدلا ةدعرلابلاع“ ى اعليلاي ا دعو تدر

 ري اهتواو دانلان انس وسز ند 0 نيد لا ىرداعلساو ادار وذ

 ا ند نبل ماسي لان منجد نم ضع وسلا ند نبل ىر نإ هد

 0 50000 ب ثقاولا ع رفاق در اون دحوم ارامل ع عطقض در امن نري اسم عيب تكن إب

 2000 الا داك ذاع مب ابل ئراد بتنوع نا

 اجعل



 ١ طز ماط زبده سادسولإ دنع ور ولباس و سكي ناكو ىيذامن مهاب ندم بدبس يعول ازعودر
 ظ معطل مرو ورالاو ةنماور تلا ابلاوقيىرلبل نقاد المو دما ناجل هازماطذامئاوستملا ©

 ١ ىوواصلا دلو اشو ناكأهو خلل داهلاضلاصوملا برا هدإب سارا لاهم يمسرملا هنبشلا
 نومي ديعسو)ا للاب منايا ديعزت وراه نيسحلا ولمسات ادزيروهتللو
 اهم ن يرسل نادم ةرنوباوروعروهسوباو لولا بوجي طنعندح نما نيتكرصمانيلعمن رطل ها
 الاتزان ايلإد ماسلا وال أمن دانك مايصلاؤ باد زاهرم نادال لح
 اال غل انيراس اندم هدح روم اىودد برحلة لصور مداوإ نيد اسلا وا نع
 ةنتوولور ماكو امرت وحسم عنيد جمزي عملو اواظفا دل ن انك لعزيز ملا دبصيوإ اهم عكور
 هترمودادج نكسه ناكؤ امسلاىرلبلا زورق نب ىدعز نيكسلازب وسع ئدجارساسلاوإو امير
 اكواهرلادبعزي نييزلاو يعسرلا د يوصى نسال سرب ناملسو نادم دبر تلازب متاع
 موراتا رز تسوي نيم اشر عطحر اوئطقرادلنسحلاوار نارولا سمس اودمتو كيو! هنعئور
 قولد لب نيورلبلا لبملاو متلو هارا نيوز سحنأولاو م (عمسس مجرى ادع تاتو طساوولا
 كمل قوزرزامهاراووضنرلا بواب عسووملانديجومرموارعو هينإانتت دحر دارؤور مركز صوملا
 لمرلاىدزالائيسحلىبدبعتفلا وو ىهث اهلا نردلادستؤ نسحلزيوعدنعدر مرو لمناهج دبه
 ياو قود لها دال اها قلد امازون املا بوضمؤاملاو يدان مم
 .نككدلا ولنالجم ورلاىرلبلا نمارس هابعز او نوع ةسحلا كسلا هبل
 هدسب نقاو نادي )هانم ةءاحد نعود امج ينو قمل اوهل دجلز نادي عر ىرسبل الدنا وع ان
 .٠ يا زكاو :زكمو انا نادداراسو هوبا هلهانيدمابعتتكو امو نري شدا
 | وهلا ندهلا مالا ىدلبلاهساوإنيربعؤ رمل ن دمج !؟ماررطء اهدا ىزكأم بش لاا
 اناووفعح ني دجرؤابا هنساو ىرفغن ملا يعز رفع رماسلاباهم<نيذ حل اورمالادالوا نصا زون اك سن
 اراب اسف نيرلعو كا دشعنذل ىدد رش اطلا هده نمت حوو دلبلاشلاباداب دو وتعامل لع ندر

 مان اديؤحتلاسى راد هت مرطعجد الجل ماهل بكا كا ندعي عيتاموزنضودنزرمد
 مكاإ عالاىدبحز مز الها تاك اف تسلل هرنع تدر لارض! نكون ايات دجل
 عيان فن سال ادنه انيق ىدنبلاب نع دلبلا لها زم ىدح اكو ةملنلاو ىررتلانم نسم
 ماوس هوجو نم ةريسلادب دنس ناكودلبل اهل رختزرا رجلا دبع دملضدو!ىرباهشجو
 اراد باكا همم ابا ؤي عمو باكا اذهب رس دما نجر و را عماصد نس توما
 الصم نب ىسومنب مضملا ىلإ نبدهع دجل هدب يداقلا ىدج + مادنسؤ ايحدتكوتو دازجالا

 ؟عمساودلس دامس عاطو هيسوسرطلا ديعابا عمس ىدابلا رز ناكبعلصْيد دنس
 ندم وكي اباو طئاحلار انهع نيرهتلنيدهعددد أ يصاب ئفلحز ربحت نءمهاو ب يييسا

 "النمس هركذو رشف ريعرب ززعلا ددعد مح و هنسب ١ دنم عمم جونو ىإرح رمل وردا
 ادئلون ادهن هتبريس تم دجو ةريشكن يس ىيع ليا تن اضف ا تف
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 ووو ياو زو دنعوور نانا زعدوحذيدح ب داصوعو فن الع ضرر ظن لعد خرم عم
 0”نكسو ناو هدعلورط خلا ربل ين لب يكمل ١" حهنس بجي رفو لعل عز مهاد ىدروراشلا
 نفوز منحك ئراهودنومتوعد ذادلزيوطسوفد )كولا سل اهلا:
 ”/كادصماب ممسكا نو نيعتلادرلالا كلا ومن نيديعيبر كو! امهر مو ال وأؤيإلاذناده

 رورو ناحر وس نط وركن ذر ذو وبكل لا وان دسالبعدلاوىرولادبتزديعسرتسلا
 دنياع نوت دلع ور ىدسلاوطوحالا مات زعوو رن اكس اذ ناكرطمبزب نسما ناو ىعنسلاعمجؤاربفا
 5 لاا ىصل ذنب يالا ضو مهمؤ وكم ملكنونعوماو ذومجالاوذادههن موا
 © ل مو دبليو .ةيضلاددواللاهزلؤ ومد نيستا نس لا زيبرا نكس ليل اقل
 نكمل ىراطيدلاب نيرو ليلا دبوس هاديه نا نهال دا دبع رعبا هذ وهلا
 نادادصسرلا اطهر تو نمازي ى لل امواله ناولسو تميل زائد رب هلبلد ود فسموهرابلا عرلاو

 - طاف ودل ميني زاب« اقدح
 .يثرج ادرك ديلا نالوا نيؤجو بوكس |.ناريقرحل ناسك عر رثوقو ايبا ةيشملا
 واوا سالكو هنبصاو ياو هد سلا بص نفر رغما نواة
 نور ضفاطهخاباو ::رامه ديف دج ضفلاا باو قاحمةلاو)اىدجسممستار تالا نكن أك
 نم كا ذكه»« هنس و الاو دا تاهو 6: «دتساووف رة دالو تاكو دلما زاهي رت دمعك
 0 رب دهتو هه ايرعو ناتو سمك دحلرعن لولا ةسنل ا نع يلا هزل قمل نركسومصوللراداوغولبا

 كرا عرسبلا سادبعزب ديضنعا هه ثدمو دادج م دقو :رعبلا) هانم ىرملا اصلا ركربا0»
 نجل سلاوإهنعور مرني ورا مواوإو راطعلاوتجندجتو نوز م نورد ملا يلادبلل
 © دانا اهيل ورمالل |نوكسو هدحوملا املا نابل هررتو لاهل لاطزو ارضدي ديت بلاطو )و ىفومتلا
 نيرلعزب دهادبعسجزم يهل يدخر منحها يف لو طل اهيزاسارخدالينمدإج ىلا ةيشل اهدممزيعلا
 9اندحو اهدا لصلاو ند حلاو ممالاو ربها نمسح الماء دنس مرد عددا نافع نأ عن نبك
 رار مجواهدلط ادن ود دربنا زعووري وز مهاوإ زول اق زي ذوماز نسو نام
 عرايا ىكسلاو|.بون اهلا انو نامت )راج! هكذا رك هن تاو رشعد نسما معامرفوإلال
 لم اندهتنعوور ةديمجولازيدبزيزعئوربإ العد جب دبا زيوجول ريل اولبلا وطنا ونرش
 ىلا موكذدقو +1« دنس نارسْن مشل رالا هلبإ تامود ءهدنس هرلومناكد يلي ماو ىداخنا

 هلضلدوائادهو ىرولاهنعوور سلاحا عىور ل ملارعل زل ارومتبعدان معاون
 رمفلاو ديمهلل لإلعرضن بزاف ينط اَسللا هرم كاتو بات نادجس) قنا لبان“
 مطولا نسل نيرججز نجلا دبع 15! دنس اير نرعوولا دال ختاما /غارل انا مال عردلاوديدشلا
 قس عزب نسل طعوا ام هيد مدخلا دبعطال اكل ا هركذ دال ماسلا نر حد عسب هيوم ثدحلا
 رنا ولسوف رصسن ترارلادمعر ىلوا ممم بلا نرض ولا ءارشز اك ةرصلا لازم يرجرهؤملاامماوب
 طال هربجلا يضلل نامرالاولب ئدهزبمداربعنيرههسار بو اما اهدنا لاحد و مدخول هلع
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 | ماسنبدبعو وريلاذسونيدهازغع دوب: قمبارعا لع قاومت فينجو) باو نمزلع لها
 اكان هدملول طول ارايل وم ىواوكملا انا هنس فوات روكذملا نوراهز رز ىلعرسماواو 06ه

 | 22 تلاو ميعسا ومر صل ولت نذل نارصلانموهو يدل ركب ىلا هنا ادي رزهملا اول اهدعب
 | - . 00 ا وا را كو

 لمتنا ىووكبلا كيوب سادصرءر شرب هادم نية اراك كو موسم احتمل
 كوانيلاّريوحن نتا نيدمت كا هنمىدد هرصنلا هلو نوراهني دم ل نع كوري رصم امل اكةرصنلا

 وا[ ةركمو!نيدسا دين يرمز يدماح صم نيامو نيس هنس فاو ذ ذوو و فلا ومساج
 ا اطياز مجهارإ هزم ىورطساولا انوا نيمتاومنعىور ناو انهت لم ناك. رميلالها نم
 هاعزب نظر ةدوهبالاولاو ١ م٠ هنس لوا تارا لها دنع سكترواسن فاطر مادته مدقتسا
 .٠ ولا بوسدنعىد رون انا مهيزعووردادض كس «مملاله يلا وكلا: انزل ادع
 ظ .:لطاددنباو ةنس ناو رشا نياوهو ١عدنسالاوسوا ناض مره دادس تامّيإلاطهلو
 | افلا نايلسز ن سلا طع اول عم" نوبوم دنع ىدد باسل زي ددر مو ندنظ رمت تؤ عش دح وار ادوه
 نمو هنصئور نسف ننوور ةرمبلا) ملزم ىواكبلا لسا ننمنادصؤيداكم وزار مزرمل 5 ورولاو
 ساده نعئدر تا ةنررعؤع وري معضدبفواىصلاوواركلاناهعزينملادبعويتو» عمم
 ةرجلاط هان دعرعبلا واكب ةركبوإنبداور ني نمتادص زبده مهاديعردهعاو ساد غي
 دمار دنع ىدد مرورك ل. مو ىديعلكن دهعد ل دعما رار ن سادت ئئاه تدمر ءادشمدق
 فتدس ندب ديعسر مدل تاكلارذداو ىرطملا فز دمج < مودلات دمتد : ضار ئيدبتز
 ابو دلو ناملس ملا دوور باطل هت سادبعنهعورب يداك ةركببائدساديعن

 كقزي وود وم لاهل هده ممل ل دلال وهال نركسو فال سكو ةدحيلااملازعن ى مركبا ه

 كرادند ىرعيفؤما تهمل ندري ىلا لنيذاكو دكار مذ ممر ربه انتاجي نزع دخلو رم

1 
' 
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 أ
 0 دليمرباد رعب ننلامونيمسسدنس حلاو ذو فواد قفا ههامجر ينج بهذ ع ناكر ةاوستعا هو

 اضع مكل- مشتت ست

 ١ هةرماويوقنلاياوشا كبل ىو ارب عمه نعم رضزماوهراد ولسمو صرخة درادو ىلا زي ن
 ..اقوسالا مهمل او نيكولا برشملاتلاوددالوا دالوا داوم هسا هير هزل ناكل انيك
 2اس ف وعز ممانلا ابل كبلارابا نب دعسورمتواودوسالا ندر متلي ز نجل ىلا
 لاني ئكلادللم ابعد يمخطصو راح دلو سرحان مهار اوديعدارخاو ىو العنا وثواب برحز

 / اكد دالادسو لو غون تمولانرطسو وصلا ن اسحب ن طمع ىدددنف ل هاؤدسلاو
 | وو ىلا لباد رطع سير م انكي دانمديع ني وكلا دوضهتانلاوى دنيا ل
 .٠ كيال نوع رباط نزاموس د هال نرفع ست نفع مول نع كي بوضم
 | *«ةبكفيصو سابع ظانربلوبس اجده الاون يرضخ ادب ري مهاب موري ئدوسال موكا
 . دوال نموا واض كد قرا نب للطعن سوبر ل از نادصن
 ظ اكمز رضيت نططنيودملاز زب بن رسادصدجرا لاو نواب
 ظ ظ اراورولاضنكسؤ الاطار اازتن نعد ندس نت دجوكدنوضاؤ امس ةيماو نكي
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 الك نيس ننزمنس تاو لا للقمر افلنالصسزيركول اهدنا ان سد هامل ىراكلاراكبنيذسو
 ايل اهوا زعىور دلني هتف ناكىداكم اراك نيدهعزب نيسحلان يدهم نيسنفلز لعؤيسملاوباهنباو

 زها دبعن دعم دول هذع ور مةةيطوز سم أت ندهقو دوم نمالادبتزسئاوو هسا نع
 ناك يفسر ز وتعز دملئ دهب نيسسحلا دهب نسحلاز كاملا دبعرماسلاولاو مو عمتساو تامواطذاحلا

 هه اريعْيديحدم اديعوب ا مش ومن تاو ىرر يمال )اخوي د هتوف اهدنعرن ساب نو دصس ىراكملا

 0 كفل الو .دمو رنا ىلا ب «هنس ناضسوهنا الانذار
 الاقوال لانضز نوبربزب .ةيشلاهزهروهتلاوريجزمنطوهو ل اكل ةسسل اءزوماللا اهيل
 ىنيوللن اره دنعىور نسانلانيوهو صصه١ىوربراحالاسكدإما تناك سادس وأ دقووزمم

 ليقو جاسلاوإو ىطتاوإ) هنض ىدر دنع |وكر د ددلادصسولانعووريىلاكلا و نيرجنل ادولاواىدالا

 0 هننلا هين طوقاابا هلو قالا سنو هدملو لقلب ىاكيلا بكبار
 ةاركاطهل زي جلاواكلا بعو ن عزي بهوةسمل هزه روهئماو ةعصصصزر اهي مداوي
 2يحلاراو سانا دنعودر هساوامتدس) مر ففس لا نيرتوعمزعىورب د نعمان معتمة لخؤلو
 ديرداو صاف نع ىو دفولالها نينا راكبا نطلا نب دهادصنردإب دمتى رك ىاكبلا ادعي
 نسم اد دوحجو) نحر رهو ةراود نيورمتدض ىور الاخلال دعمساو مسقمزب هرؤمو رسما ىودالا
 اداة تبادل اف تالا ذولا هيمو درفاذا رحل ويحالاوعالمهاكارسلا اكو رع

 باهت دحوراشي دقو دض الاون مسدزاوبناكد نكي ذاع زارع اكو الر عم
 صعد طع زاكو وراح فالضؤا» مهنس دمنا موكا ىلا عجررلاس زرع الاوت ده
 يرد ناناكرن ايس ناكىرا املا ىلا ىزانملا عل ص زم راب )نجؤ دهن لق اةّةمنملا بن املع

 انرطصنوجلابركذواوهو مكمل اةودصن كلل اكملا د ابز نعول دول عمو هيفا زمح
 كامو ةراصلاو وصلا وندم شكلو ريل بانك لص توك يكس وكلا ذليل ى زالت
 ليم اردجينع ىو مرا نبوعمابلو ملل عيلوو ناو نر ) ضني دهجو ة يعزي نفس عمس وبلاو
 0 ريالات ناو نوكسو ةرملو وما لانى كبل ماع لغو صاو نب هادبتدىداخلا
 اناليدقوابمبتعممو الضم زاداركاهلفي نمت رسولا ةبشل اهدض الاذن املودعإو
 مطعما يذلا هنا ونسوي ديعس اذان رامروهنلاوانياعداكبا
 دجرهل سحلاو ١ وصوكغور ضي جاو هدو اهل او ىلا دبعزي معاد يذلاوإدنم عمتك ند
 د لعوربابلاومرمو ىدصز كللادبع ماو نور اال نمل اوم واب كاو
 الا كردم ندم نرفج يلو رمت افاد يسلا سون زب ةزمجيتاو ا هنع ور وامي اع
 نسون بز يذ اجرح انمى ازرطملادملدإن عىور ناجحا زا فسح ن اكوا فرعا
 و دارهعواب بنمو ناشر يدل امتع ماو نبك نام خدني ان ييملا
 رهو نم الد زعل مو راععصائملاب ىلا ادعوا ببكنكمل اودادضو ماو ناو نابهجأ
 دك نال نودمب هز نيسحلاو نسحل سلاوو لعيداو ىدسل دنس ىلا داجتزءننصادعللا
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 دهر تدنن وير ايلؤان رادو مو ىلا انبابنودادهدس استر يجم زب نسحلاو نع
 ”ارعادبعنبذسو رو دشفلادنمجم النبراس با ودب ندخل

 مرسلا هن لاهوت ذلة ركسو ةسو قايم غلا زوز مهابعب ©

 هال ونين رسما هدجنال انج فرامناووم استلام وأبدع نسحلازرجلز طزسحلا
 انيمؤتانامومالس كني اها هنم نر لذ ماركا« ناكو ىلا بلا جناب ورماس هان
 نرمتزمخلا اياهم“ لص هّيتداضي ل هازمزاكنسحلاو او ىدانقبلا دل قو دبع مالا انتم
 نانو قفل م ورداكلا وا بادبؤ دماكباباو تلاها ندانوؤملاباوىونإلا

 قومنفدونل مضض نيل دنسالا طهر زقلو فوق و م« دنس نابغمؤ.ةدالو تناكوا نوافذ
 يعاب ون دصبو ]قبلوا بسلا دنوماللااهزملؤو ناتلانوكسو هدم ايلات الار يوسام ©
 لهنا صن كادبعز )يقودان همادصزد فصل مزال
 لظمو مهاوإنيديعدنعوور نول مزرهتو وول دهلو باكسازب نيسخلاوا طور يشرمماش
 دنا مسؤ.تامو ىربلا ذزؤاعملاو دفا راكب وامان رججد يرسل رقاعلا

 »قايل ةرسلادضرواا هلو زوران وسداد اسوا« 0

 1 ا
 وا دوووم موس وحلا

 ةرثراسو ونا نيايعر زامل ضيارلو نسون نادت سوارمواكل انانعبيجترالاةو وشلل بقب
 كلان از منها اللاننعذ عزامئاردشنو هاو ذل روقنملا,اباورغس راكيلاذ اذاهتاووابا إب عسااو

 ا
 أ

 ظ ووو مزه يدركوا ديذؤخدودر لجو اك لالا تطعن
 راب نساو ظغنلاو دحلل نع فعزم ناكل اسهل نمزاكذل حز ميغان لاجوإالاق ساند نإ
 وكلا ديلخيانبويولسواو ب يتسلل طم دم كل: لذات نال نعتالضسمىدرذاكوح
 باسل نمداو ىتإاىدر الحاني مادودزل ااضتفلاز ملا
 نقلا زعتاا علا ىدويرراشما نكتب هرطن نم ناكن وصلا وديز ندامدنع

 0 كادنوسل اكل اوحيزيومز وحلا وملا مو نالت هنس تاممب
 هجن ندد ضرما معاون يديعسادمعادإو يخنق انيديجكبا عمد ولاسن )هاناكلائونسحلاو اريل

 يارد اكول لاقوطناهلا سابعا لككل دنع ىور مريد طفاإ شيفر فج راوم نإ
 | وداخل اوعي ووسدلاو الاولاد نيم يدييركديالو متدمج اعلا كيوتو دعاة خُم
 طقم نفدومزاتحتدمهنو ؟ ؟؟ دنس جلا وذزمؤاشلاو رادو طوها خوش )طذارغأع

 اهنا نابت تفاألا ,اياوف ىراوا .سنيتو وما وهر ©
 كيا اوراكبلا نوار ناولسز دمت مهاد عرماس فصول "وهو ديلا يستملاو ابل زعم سا ]رهو

 ينساب لؤي فيرست طنطا ازا رمز هجن ردسي مايا
 00 اللاربالاه وب وتو رممش يصاب نبدي دمازب بجنب نيسفل ب اربعزب نيسح لاو ١و م 4م هنس نأ ضدي
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 0 يلا كو ةدجوملا, اما تش نايمه هما ساو ديلا بمس هراوبل فجنهسا نال ليليا الؤإاؤيذ
 اركز ىلسملااةرح وا ىلول مساوجو ننعم ىلا ةيسسلاهرزعنؤلا رتل و نطق اتيت زم طفلا .ايلاو ريل
 يلج نها ئدسا يعنيدجتزب حا كولا وهو كلر يضم اليا داس دال زم ىلا
 كك ناكو ةغللاور يلا اهرامهل اذ يدان اكورواشس)ها نواس اا قرش ىل سابا ىريفا ناضل
 ردنا جولد نسر ذوو دنا الهزل نظنحتمل مت اش تضم
 كلذرإوركفول دلصمانسل اجيال تبهذ لوقت نعل اديعزم دل طبع متل ناكو دس تدار العا امو
 داير نرجو نيسحلا ووتر حلاورهتزدهجع ام اسمسةنسب هزمت ع عضم )ناهد وضح زمدحتو ىانل الزناد ازا
 ظنا عز نيس لهو اورسن مرمر عؤي كمواد عدد |ههعكأو لايف ن مهاوا لس نرجو نال

 لقفل اسادبعو الط دلاوول نلضمال قنا ايركدنىل نعكمم غاشملاو يجليحلا عزي دهعز حلاوو
 ىلا كلان زل قدا نكاد اا لاق براند ادله كنساذا ماب ساب ايل
 اوس برت برقعلاامل اك غرام تلف برقا امل اق نازملا برقع نلعب تعا زباب ىفلاو
 9 ذمار ىراقلا نالاو الا أب ةنس نيحسو تسؤباوهو 4 «هنسدل اونو ادرك ذو ىون تنبسحا

 اإل وسوم تبلل سلال مل يهالاامر دما
 رووا ادبخؤ ديد )دن طزع ور وموال هازمراراقبلانابحئ ل سمس از ئيسلا سارعوا
 9 بالا مزلؤراهفو ملا اطوال وهرب, ىرطا يلا ىرلاز ضار نرجو دنع

 ةااداسابمو ل ذوق ميرا نزل زبب تسند لانش
 لاو ركانحلا طل نم عرجبو ملخوا نع دحين اكو نينسو عبسرلس انلومدق تدل منن اكأ اهو

 ندعم جر شالو دال نم نما يو هتان نعود ضو ديفس ناكو دش نوبل
 0 ارابلاوشالاقلا » هنم تاراطلابمهدنه فلاي نيكباباذاراطعالشفلاوب ئه ازرق مولا
 لا رولا هر هكسم يلا كفل نما ايش الا عس نطير هدزومالل اهيل د قاف اديدشنو

 كل عسأردالاءبنانعووو كت زوون إنطلاقا زال ندبسدسم

 لو نمدرابلا نب دسادبعاس لو اقلاطلا تع الالاتو نيسؤ وم فضا طن نمار كا
 ا ما

 مال اقبل قادسمزب هادم ديوس هلصزم بح يب ديعز دبس ميلا وايش نع تكتل ذ

 يدمر رلجؤ دنع سنك خو دادج اذ بلا !كذ ىلإ :ردارجز رمل زموورب
 دب: هئبإو مم دنس تابوا ةردصناكو باسل دذاوهوتامداو ست دنع جازت.

 دعس نيتعمال دنحل اهملب )للا كلما بزب ئيسحلا سادسعوبإ دنمانل ىور نادهصالا مهاد |زعئوريافبلا

 ار زسحلاوانعادم ندعو دادنم نكس وكلا لالا ىركشبلا دهان نيديعززسحلا لاو اوانعانو ل دعلابلا
 يتتمالاقبلاديزب لعب نسحب ئسجحلا سادمجرباو ىءانلابضيدابشين اكق لااا متزرطيوجكرملا

 0 هللا امكوذاقإ ةرملوا هال دبلاارلناهلالشلكمو دن ممول نع دحر نطل ري

 8 مك دل دب ادبعواةيضلاددطيا ا تنال يراودني رتل ءلا
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 هني فلن ىور مةداخدلاباعورسلا اوديو ذوكا هت نيل انيدمرطححوا نيدرج وحول نع جور

 ٠١ الا فصبر يلوعو طلاس بيم يعاقدوووطبلا مارب بوتس نسون بوق! هتلا و طاخل هاد يديم
 1 لاو نزفاد بعز رمت ماصرت نفك هنسانلج واس انلعمدملاو احلا دا اديكولا أ الاد ىورامدح

 ْ ' وزعي ابونا نيام د جال عسر لتلنإو عقمر مل تتر ا ىزسبا ناهز واس

 نكاد ايالاورافحإلاورلرمللا هن كو ديل هيناوسانلا) جروح ىه اولع درست نزع ان دحزاكو

 طوس تو دبلنوط تيجو كلا عاطنسو جرا ةردزا تدشن«
 وابو ديشم ندوادو ضار متن وادودايلإ نايا راحلا اهو ادبعزب يعور فس نلودسف نيمو

 نور دالوهىوسو سو ىراذلا وسم يكذب هلضو نامل ديملادبعؤ بيو هس ول يابو عورف
 انرمئيديغيولاو نزلا نسكب بد ةداق نقايلادبمتو ىفاردامل ىريجلان ب يحتانيعو دعاصني ده ىجي
 راني فارطلادمنزب ناولس مشلابإو هدم عا اوواجلا
 6 كوطبلا مضل اورام ةىذارشلانادصزب ديل كحد -الوهىوس ف كنز دج نقر ادلانسحلاو
 57 دال ساره الاوان ذا قفدماصؤإ!اواقفادضمل نفس تس عمض يسم باع قاط
 ننودغانلون القراص تان نيادهادلو ناليْؤابسلا) ضن دما دارو انما انانههمإوح

 يللا ريف تعدو ماندو اكان تس وعايش نسما ةذ قرا او اةراهلا رضوا
 هسيرالو تاكو مسن ورارسملارم لكن اكلت اذا ثيدحلل لعلك مات عضم نب مسفاو ان اكؤ طال نسما

 الضام اعز اكو هديطلا)هانمرساددلا ىوغاولسجولانيدهتديعسولاضاقلا ى م١ هنسوطتلادبع هلل تامو +

 ياو لالا ص جدلا نعابلاع رواد عمايل اخ ىدر نيل اكواب دحوم

 1 وا محا
 لابو ناش ىزالاهمادج نوفر ىشمس ىرخبلا لن دمتي اعد مهادن منك
 ريق ورملازازاريعزردتؤفاو اوم عض ىدانادبعز وعول نرؤفلاو اوس قررل دولا

 الخلا« م«ةنم هسفلا و زور ,وتعم أم :رايلشوا ايامراهنس دودعو .بدالو تاكواضف يرعب ةيو يلج 0

 يوليو رطب ولون هزل رهو ن هاج بسلا هرزع ولا ارتب وجل ان انكسو زمول رايلايش
 ”لم املا رك ماعزسح عن هما باو يؤعدس اداب ها نايهو لقسلاو اهله ادعو ناتسمداخخ
 هادو جاما الكوادر كيماز ساب ماب هذان اهوا فطاير نب

 افعل هاجم هلو برخملاو ىرشلاؤروهتملاثدحفلاو الخلا هددادعو فيطو )متو دعس ن ةتيقرلحرلا
 فضا كلامعمزاممال ماندري دبا لجو نوطبلادعركوحاب وعل املا هتصمر دوما اوزيل
 ىواشلامالارصوباووضعو ار دئادوباو لسمو ىداهلاةسنتمالاددض ورام إو دعس ثبلا
 اما هنس بجبال ذال ةنسزيتمو نين نعؤنامواريهراةنس ناب )بمس نت ةذكك

 فص ازاكو اصلن دحو الطباناسزءدادشد و الهلا ديره دس ادعو ىف الخيار صسز مدتصدوخلو

 هل ختؤبانالابانؤومدتنو مازدا ذنبا نورلا زال شا موا
 قالا رمسوإ ةينلا» ديه فرع ره الدهون سل عن دجؤو دنيا واتسال اديه يس )د ميو! يول واب

 هجيج

 دكهم” ته هس ح2 ضل رو اللا ا ال ا تا

 ٍِش



 دمر: نرعول!اماو ظلال سدادسسو ١ ماهل نة ىدرم ا نإو ىوشسلنيفسب نسل با عيمسدادعب دراعم رك ىداغلا

 ايما, اقلك دكت دارج الزم نكرل سادبعو) مالا اقروا سي يزن اولا وداد جوتن تورضإن
 0 ”ةدحوم رايلاوفن ىدْمريحعملا ايا دسادبك واكل هنعىورانم قو ىمافلابوفسز نسوو ىزارلابوإ

 مده زل اداه و نوما نيكس نانا نو زل يكسو ىازلاو جلا ءانلاو هلم لدلاقةوريلانيلا نكس
 مرجعا للان رك معاون ئيسحلاز ىبومئدس ادع ىللربعودوبارهو ىدادلاىئالسلانسحلاو نال

 دليم سلو روحوا دادضي ذاك ا نال ى نق ذسضملا جور ئيل اناقه! اكو
 دنس فؤم عسا اى ىنسن وتو حل ىرتخنسملارساعلاو هع ى در مردخيو عم الاد ىو فريال

 0 نهرا مزلفو تتلاءم: لاجل نينو هدحرل الاي رضلا كنب هوز ئفدو
 كور ٍنادهصالهانموطعبلا ناقل ازيد يمس نديعدمادبعول هيما بهساي هلو داري ميول يلا
 0 ارم اهل رمت دجخنب معا تعاو)إ دنع ىور منو ةيرعدل نونا ةرلانبالق لاو اطول ن وجي
 البن موو سارا ةسسلا ذه لملابس زلة دارل هيلين وكسو ةدضو يت ريا
 نك يعس ناينع مهلا ىل تالا رومات ندب نبعد لو احلا غستكؤ ملل لانو
 0 لاسم )بزائراسلا فلان يربعنب ىلع زسحلاوإ هنعىور اظل ادارحبناوفعزعىور ىبعلاجرحؤديعس
 موديلا نئلادارجل سب دب نرعو بلال يشمله دوما ورانيا نوكسو ةدعولا ابار
 مدا هامل أي رعملا ىراصحا هلا نب ئيسحلاز حزب سادت رغب نسم دن ؤ هل
 تاهلة ط ندم كبو!دنعىور اة ودص ناكو ى دلل ضع نجت رفعج لا نسحل اولس نجلا
 0 واول اهب يل ئيول امج مترجم ابا هنت ىكجيغبل ارو سينب كا ذا سيلا لان ك١ عدن جلل ىذؤ نلمو
 نان املس دهب نمجإلا صرهتر) نيب مونإضيرير توجو كحوضهولا ةسنللا هرعت اهلا هولا خلا
 ىلا ليعمساو سيتا دنعئدر لا ذإو ىرشحلاة جلب! نعل ملزذاو نفل نيسحلا ناسا يعمم ىدوإسنإلا
 0 نوعا سنار نونا اهل رس رانا فو يلا |/ضصودةدجرلاابلاوش وغسل« «وهنسانو

 ا مالمو وضلاد هازال وز معارإ نيم مارس هزيل رواسي ىرق زمانا
 ورامي ضروإ سن سرد هدهأو ممم الامام رماسو لا تفراتلا فظل

 هلو دو نولصزعنموتو لس اجلا كلمسكو قاعلاوروبايبن عم انهزم وقاو دنس نسوان
 ويراعى نمر شع عباسلادصالا ولج سدع نقدو رهطلاسخو تيسناول ل لا دماحول ىو رف قيس
 9 لاهم ورعد ناسارخد الب نم هدطدولا سنا هرنه ودبل اوكا نحلل متجلو ديدن لصيف دل نلسبو م
 أن يصوم وحلو امرا نان دو .ارعلاو نما نيدعاخلبم نارام ترو هرمي ظدرونضو غباط
 رواد ئتتادصن ريمة يله مم اورزاحيلئ زا دبعو مهو كام نع ىرر دج: ئكمووغملا
 نوعا سو ىواريغؤيرناديعدنسوور نينو يلملم جاو اكرودلا نايت عمو رجاو )ينحني داو زع
 فخار مم! هنسرلاو ذاق تامو ةهضوه لضرب لهو بدكم كو محام دج تدل دف دنعاوعص
 تس رلاوس نم” ناقن نال )هوانا رو ىوغبل مشعل يبا دسوه ور نس ولصأ دارا مناد
 دنعركو يتنادعلو اولي طجورو إس رفد ىوطلاوم ادم نير ضل دولس نب دوخي دجج جالا 64
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 ١١ هلم زعمولوانناةوو م« عدنسد لوس و هطراللالاقو تاق نيو قسوو كد عرفو ىف

 ١ اوفس ةبشلاهنهزتلرابامزل فد نافلام للا نيانكمو تمايايفلا ياش وقعبلا 00
 ١ عز عزي انساب هلا بتاول يروه لاف داب نا رك
 ٠ تاق طزدملكوإدنعور قال صلادبلن سادسا عم فلا هازمزاكاب وقس نوقع
 ١ يفزع ترصل دوق انتل ىلوو دارج ةنسحلالوابوتيد )هانم وتعلن سحلاو» لاف خذو مركذو اضاحلا بلل
 ٠ لأ هنو دلو اكوا ةردص: كابو فعم نع تنكس لعب ىدعتم منا اكو نالد صل
 ايمو ةدميملا.بلاوش ىللعبلا داكالا ما كرشلاون١ لقا عيراو نال هنس نملوالاوب سو ذاولدم 0

 ةينموفمد زلات فرشعإؤناطم الا ندم نيد لولا بشل هذه ناكل هيزلؤر ىو وكأس زم
 نيالو ابلهاو كيل ئتركتا دف وعش فون ماكرو نيثدحلا نعت اهل يمناك اهوخممل يت ل ةراجلا

 .مرسترعز ديلا ديول مهارإ نير يدع برنار م ساكنا قو ا ارسم ناك
 ٠ وانما زاولس متفاطإدنعىدر ديان عىور كلج ءاهزئ ريع رهلد ناو سلا نايحْ اجو لاق
 ٠ هيععئوري كلل ىريمفلسادبعزب ناملس نبنمتلادبعز )سمسا نيورمجزب متاهذ رمل فجرا هتشؤإو
 تمد فو هداه الاك مان مهارإا بدم هنععودر نادم وش نكهه وديع

 هلذ

 ظ

5-6 , ْ 
 ا ديهوإنعوور قدريلادز دولا سايعلا نعد ىكدلعبلا مح نوحيزإنيزرمئدهسسادضوباواملُنو

 ظ

 يعدد ىرعباىرتملا دان ناهس ني دهمشص لعل نان دياز املس ديا اكيويلارلخو ريغ
 مير ندع زمدر معلا كالا نافل انس ن مسر نب ههاديعز ممن عرلسوو اناا ىرشل ىمودبع ربعي
 هل اهدنا نهرا ءابلا مط ئدتاخبلا نزلا ورايلاباب رمل هاون ديكو ادنععدر ىرماذكنب ©

 .١ ياوعابلا هوان ىف نيا: تاغ ةيضلا هن زائل هزلي ريان ةيركانذلاو
 | را تلرتسواو ىدوإ|نيلاذاعزب طم دمت ىددؤلاقلاراك نريزلاعسكرو اسننلاىرشانبا ماهي
 ٠ ةيساريمانعوم لطم ار وعاو ديسير مقا زهازم ودول «ئاسادجزب
 |. ةيضلاهزط نزلا مزلوو ميلاف ىلزلانوكسووالارسكو ري نيا اذ اهو ةدصوماءاهاهتس ذات والا ©

 ٠ أ نسل زير نسعي نواف يتوا زمزم ةسداعرخرس ىراذسن قوم نعال
 ...٠ الاف نجلا نزلا نسو هتصلو ينل ابلانىذانب ايو سيكا اذ لناع ذاك اهزوافب العلم
 ٠ هتاف قرملازبوتحدملا ىدعاىرسكذ ل مالنا تيما دادضلا ةبشل ورجل ا ذاذل اهو
 امد جازم مال اذه ومي راو مناط | وقار يلق عما دل لات ةشلإرنددس مدل اكو
 افا ضل فمما ادهوحيزمإ اضدوا داني نرملازض دك العر نا ىددو السل هني دمروغم رول
 همياكأر كامن ةيطعدادو ناطش عينان .تجاوهل لام دارضا يال كابل الا قو هيطعدادو مح
 ماسلا ديدي كاذ نموت« ددا يلوي سا مريم ناك بروي داد ضوئي لئلا نع
 نات جهدادجت نالوغدن وو ةديموب واكو متل لما, اكتسمدافلاب ةطعدادو خيا تيفلو منال
 ..قذادزاسؤسإءر ماذادونا تب ةيرجاب غال تمس كامل دلع ية ومغلا ةلسمان او عيلرأمعسمد
 ياذا ىدضلب ذوو عز طن ديعس ني ره دز! اد وبل كلاس ورا

 ظ
 ظ



 صارم ا اناملس عنج وطلاب نرد والا سل صور ضفلا ىركسلاؤ امسلا ا وصنمز هاد عن ريل يعمتإلا

 حتر ساطي وول حلا سادسولاوانلا هنعىور كارب نيؤسو ينال سعلا ىرسلا ىلإ نيرهجو ىلا

 0 هددت لوم !ءاداوهفب بلا مس هنسؤ نامو همن ناكو يالا هناذؤ قاماددعو ناسازلل
 اناينادعسادعو اوه. طوال|ماؤ طبل عبلاو هيلا سلا دارملزتعلا ىقلوهو ةطيلإل ا ةسسلا هع 9

 0000700 ثيدحلاب للع هنا نامل اك كعمل نينا ىركا طي نادم دز دج
 ”(صز رقاب هوما متوازي ترس نا اتساعز تداوم اتزان مرم
 521200 ىرْسمايلا نرد نا او طادخارمح ن ريحا ماطر ىيولاسيلاوابرثو ساس كي فاو

 نسخ ووليد حلل ومراوفلا ىائيديعيفلو !هنعىدردالبلا زمام ئومانملإو هرصنلاو اوكا قاسم ءايزتلا

 هيؤحي ءاررعلاو ةدلب]هازم مهلوس نمماججو مولا رت متن مهاراو وىجرإل انيورعلادبعو ىيكشال

 اما ناكورطغلاو تل مون الا اطغم ىددلو قوس امودريلذ نس نيمرا دزدرمرل لجرلا معو
 السن )لاق اهمنا١اجرل ناسلا بارك امو طر ادلازسملو دالكتو هرغال اكيموخدضإ رو فورم

 اواو نعاس ويفصي اكو ابشر نم عمل دايانا صحت وجو ىلسدرالامتزب ضهحزعادبورب
 دي ترو تلقارونايرموننفدو م ٠» هنسرمرلاقاوكعبن امون جلا ويلا مشد نكاد
 ا اسوم دادؤماسزي مودال نزال داو زار والاد
 نتلامزبههاسأر إو ىرعملا نو صرب نسل نير ؤ ضل ابا دارغم عمهكلربلا بشق طلال وب
 ماو اغا ال ادامه سلا نجل ل او لان: نيمار او انباع
 ٠ ريدالو تناكودكمو ورلسو ديطسإلصدسالوسر هيد ابياجو ايما زاجل رطب نم تعمم

 مساوجوطبولا سلا هرزع دز ملا رطل ادعو ةرحولا,ابلاوضيوطبلا ساجر هعمسرو ناكهدلاوو
 واس «زئنادهصا نواز هال اولا سادضؤب دما نب نحب ازيرطبزي ده رهضيسد ا دبع اوارمل معبا
 اك نسزاكو ؟ 4+ هس نادهصاب هطيإلاةرفسر وسنن نم حرخو منإيلذو نينا هنساهدرو

 طنا ساو! لكهلورك ذان دمع ياوحت اناط ناكورمو هسانعم رح ناكرناذ تيدهل ترب نمو امو

 منول نينا نبي دوهددسموإ هنو مسالا سارا ضل دنع )نسورطب نبا وحدا دبع اباتممسلا

 ىباواتساللا ناهس نش تاور نم ىدن لا نكروا سين ههانبعو الذ قادهضالاب اولادس ادعو ديلولاإ

 ىبسادعإ نابصاو رمل عمو انلاشممراواظنا ىلا لوا !هزعاس دحو انزل تيونز جوأو ديلا

 يوناو نين ادهسال اويشررا نبديطزب )ليلو سداف دول نرفعحو نيركلريهز مهارراوايركذ نبدجم
 يظن موزع كبد نفؤلاازلنيدلا لا مالا نب قعائذط ندمإكيونلاماو 46
 ادمعز مصار اد نم ىور زارا نازنلاندمل دوعس يبا محام رهجو ى دس هاون قاد او مكعب

 0 ربا آلان نولاا هز ءالاءنأد هلل نيه نيكسو ةدحيلا .ابازه ب لسبلا نيا درة لادأ, مم دنسفماد
 هل قلاب نورعلا ىجرسحلا يم نامل سن ديم نمههادبع نيذوراهنيديهدم امين اههرومئلاو 2

 2 ارسأ ىلا نب نادت ىلعنيور هو نكس مانديلا اون اط رض وسلا سونيا خ عمدا

 ولو نيعانمربرضحرلإو ئطارلاسلإو نادانن مهران دمروا نادبلا)ىمسائربعدنعى درج
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 وانا مزق ميككازمدعل هريس وناكو يالا زمام راد س رسل وتلا و
 ماج ىزضولا ف خلإو ىلع دف هدول الخل رمال اكو هزم نصلح مق تجرلحلةرلجو فنك نو تنجو دمم
 اوه طلال هنو ةطلاديدسنو ةدجولاءاباؤ ىلاطبلا رلطلاو والاب هتسساو يو مطعما ه

 اهب ةدحمد اب مرقم هنمصزبوهو هيميصم)بزن اطل اهب اللا لسز معا نبيعسارج
 دبور نسلاو بييجدنعائدددلا دبي سابع ىلا دعاديعنيد علو يشاهطالس نع
 ملايين ىعاطبا قلو رعد سرب ةصيلاب ىتانادض ماجد عدلا زهاب
 مروه جلا طبلاولا ةرنلاهرزه اهل اهقزجخو ئدالادع قزم نإ يدم املاو هعمل اطفاو هل
 ؟ذإءاهزم ىداعصإو هرمعلاىلاكرالخلاو نَسلاجَساملا طسو ى دسم ىرق ةدع وهو رعبا وطساو نم
 لويز مها! نب لطف مها تال قعدمبلاو تنيكواطملا د وري كلا ربعزبديعامملا بسنملاو عل
 دابق داوسلازبادهادن دهم ىلع ني دهني علا جلا ادنعانل ىو الما طاح عرج اناسع
 يد لص ان ولطلاريعز ىتكذ دش زم وإ ىاطسإو با ميرإو نيم نس دود ةوتناكو
 نيس جوا نسانلق مس ناكو ىداضالا قا لادبمنديعكىلا نمو اذار دو ممم زإلاؤها
 "كو دادضط وسب تيداحل هزمت مجري الاسهل ئيسحلا بلر ايلا زل ىو ئنرلا لعيد جتا
 تاالادعب نوال ايلاو مل ملاراطلاو هدموملا الاعب قل اطبلا رت اههرإونيعشدنسؤ هّدالو
 دادضؤمازبو اطياصيرملزبدسادسودع . هرم هنو نطل ةشلاهنعتزلا هيفي

 كتيرمططبلا ممعوتس نيلوالاىداجف تاو بتليلاديعن وس ادصدنم ىور تركز نسخ نعددح ه
 اهل دولا نيكسون ديلان الل انكسو لعمل, اطلاو مسلوق. ف
 لاو لانة ماججهنم يرخ ير دايز دلال ندم نم هني دوو سولطب انما هدهؤييلا
 الا ىلا نسل عتب رمتز لمني نسهلا ني نسل لعد انين ددانيعلصول ير عل دانا
 واج كرداورا ةصادمبر معو نانعرال ارضا لع دقوا جا قاور واش درو هندملاه ضطعات“
 انرضواةاواج هاون رشعو فن دنسورمددو تدل طل سيوهاكتسا بتناك كدي
 1 اهودوإ ذو وكلا نعم ممسودوا بولا ترض جلالا يت اكودولإ تي دس هلم
 لوريل مادصولاو ىرريسشلامهأو اني ؤ هسوسلا باو ىرمشتلا وشن ابان متنا رهضاوانعتلل د
 دير ملماطايلوىوسرطلا لادا نيد .ددكساب عمسناكو مينبطو بدال ىانملا
 قاض وواضح تعمم وسلا نذر ممسو ةردسن تي داولدن: ومس امري ولسا ده
 اينما لو ىلا مدنالنرفف ناس اعدل ائستاسض”د نيجاععسنو ان دنس
 ناوكرسورلمملا طلاب دلو هدحوملا_ايلإمكب م «ودنس وتو ىلا نيزهادبعنيطعازم ه

 اسعارنا سس ادزرهرويملاو وطلال اةبشلا ادد اه يخل اائإو ورك خارالا
 5 ان هلادبموىنانب لام نعاجذ دحيدادنئكسييطيلا ريو لس ىلا زيهم
 محا .تيساديع نرجو ماكل دل معارا هلع ويمر ماجكاد ىراشالا نضلانىايهاو طساولا

 اديس طساو ملصافصز عوكل ريا جاز رطسم لانو ىرايلا )اخدت نسر رح
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 م يلا ةنلاهرنهوارلا هذ ورايق ملعملاراسلااذوكسو هدصلو .طتنلاابلاوت كسلا ىراصبو هو
 تاور ورعب ذلخؤوملاو عزوز ىادشلا هنري اورج ركع ذود ةهعر

 . "ركون ا هيسئدر هر هديدم هدم دمر.الو ىوسوملا ودترملا لع مالولا ١» 0 5 فاوهبل مي رس ةردانلا ءاقسدطياف

 0 ني ايلا كسرصبلا : و دنس نموا 1 سؤ لاكوداده خراتف 0 ا

 اهلا اتكلم كا قيكذز كو اهركو جوعا اير هّسو هزل هيلا هدرا اهو قمم دا
 اطوال عورتا اتكرر نسال زعرانسالا كو هاف مان تركو بولا 5
 ايس ةنسو اهزانزاكو هنعيساومر باطخلا رمت. جونا و رع ,دينعامانباماو دارنا

 0 ادعإنةفلاو ١ىل وف وهد ناكها هجراطع طقولادسب درو ه 02 7 50000 هرم

 0 0 نيا اهدعبو فلام ءللإو هع +لاداصلاو هدحيملا, .اباهتب ليصبلا هيبه طغاولا رت ١ةوعمني رمز

 ايعملا نيولعزب اممم نيريهوبا مهمل نسر عام اعلن جوخماعب نريزعل مهول صبااولا

 اإل الإ )من وعم ىدهغو ىمجررلانسحلان ب دع عمسدادمدإ هان صدقت انغ ناس ؤالسملار ادنبلا

 انامل وأو ركاز ازيرا .بعوايور ىلإ نئسحلاو لاهل دبعدنعىور راد نيراذب ندججوؤمتلا
 80 ضف ارلا نسحلاو ١ هّقثو م١ هنس ناس ىفتامو مينو ن١ روقاولول نديغنن لو ىرقملاراخلا

 رؤس دبعو دبعو كسمرلا ىلا نإ نر اطنبدممزع دح قف هلمملام فريورادنبلارهلو نما رصللا دبع

 قوارإلا هز ندخل ةرديعزسلاواو نفر ادلارع يوعز سلول دذعىور دمت ئبورفلارجردان وعمد
 اودع نيلعو نااتقلا سون عَن ثو دصؤالممرلا نوني قرر ادا دو دنس نرش ئيرهلاوإ

 داددنم نيكو رارلازسللوا اق معو رح عهارباو يطا دسادمع نيدهتو نوراهؤرمتطيشن

 0 فاهم ايضا لوا اد اهدوب دلمملاواصلا ارك هةحلوزطوقملاربلا ع ىديصماماؤننوو ولعبلا
 ايلا بضل , خلل دالهد ىف ضر دة وهو اريعد ىلا ةسسل !هدزج يب حل راباه دلو ةلمجلالارلا

 اكورىرمهوملاؤعوا ,نسحلا ايا ممس انيلا زم ايدنح اكدادغس يزال ىإد اهلا نم قلارصرلا نيسحلا نسدادستو

 ,ل عااهنس ليال دامو فوتو م٠4 نس ىف مندالو تاكو ىداسال اهل كرارملا ماو هشعانل
 تنحل بماي ا عم دارعس ناو ةرعملا اسوولا نمزاكؤلادبيبلارملز نسحلاو سادبصؤبمهاةبماَبلا

 دما +1 نيس فصل لون ونصرد| نسسحلازىطعو دادضس الادمي كوامملا هنعانل ود ىرعوجلاولع

 ساء نكولاَعلا ةلطزب دم زينيسكلر سا ديعابا ممم سسبال لضييؤادصبلادسادهزيدمإع ل ١

 0 أ راند توم مرو فمما ايلا ن هم هلم اوال زا 5 ددصإو مط درقنملا ءايلاوعنا 47 صل ١ دارعم اوسلا

 اكو عمر تنص داذيلارعج ئدبعن لعرب دمهم ]ماكولاهو ده لا ضل هرتز ملا اش
 تاهانهلا باكو ردو مرو طداخلذ اس نب , نيسحلو ىلإ مابا للا «وعسمأرأ همس الحلو

 فازوا نسا زرت نيزسماوا وال جملي اووساراعامسو بكا ىلا هنوف
 ابل كؤلسا ساو سلو ئسحإو قدصا اف كلو ىلا ىهضإل ل نفسسنردازريجرموف !ظاهلل
 3 هيلاةأولادسا اا دل عملاواسلاورايلإب شنهي ندم ديد اىب دو تالا. دنلا

 اي اكو هسلاجتبظاو كو ئلسملا فون اعدها ىلا سايد لا هدو صبا اوربا



 | لولا ول مارعو رسولا ةيشلا هدول هزل جازيمانوكسو تو تذل اداكب ىنسنسلا ه
 | طي ىو دانس نك ناكولل شل نال مناد نادر نردلد عملا ندهن

 ظ الكل ديل الا نمسك ذادولا وا معز كب ندهن اننارركر سيلا
 0 الطاووس نرسل طم نابعلس) مامن انبي مل ذكع رافي نشب اعلا

 . لاما دما وم نتا سالا ىرعم ناش ناكومدلا ىرجيذ اوفو عطس ل ندلا» تحت ملمع ولع
 ظ ارماخز .ناوهذ شالا اع دلونلابروفلاؤ فا ىدذلاّمعملا ونمو ثور زل زم ءاهجصف
 ملا ةءاخدتو اهيابسا لا ذا دلل رورو اممجواكارداو ةحئارو اطر انرطهوفتؤ )هيد نارع
 «لواعإ طل انا كي داش داو هاا دسزعت ىاملاظاذطلا سدت عر واتس ١ ناعمورمرشلاو

 / هلم انوقند مالكم نيكتال اذ ايطار ذر دفيدس اذان اكان وبال
 ظ ولة ذاكرة نهد زل هؤلؤو ذل نذل كو ةرحرل الكب ب اكْسلا ه

 ْ يرو اهلا زم دار ناكل هداهم هانم اكل ىورخ وعن نرش نيديعنعسو ا تالا اهيم داره
 3 وايل بيتكم فلاب نا تر الل ىسدردلا ىلا نلت ةسردلاؤنيزانلا نومها ؤناكو
 لضم مالا زم وطنك عمو ةيبولا ص اخحلو ناكومانلا جلا دلدبشي ناولاة سما زطوسإف ندا

 ذالاؤاتللا )عوز ا سل نمو وزنا زيوس قرط هتمدعزم محيا مالا ني غل نسال هيوم
 اذهل كان نمالوسرمن اوف .اذكلاب قرعيحنامؤلازم ةرماهيرما ناو للا انام دو اضل

 ك1 فاول مرا طد عجم كل الا ءانمقرلوتو محبو رمزا: بهال !ءاؤالاعأورصمومالاو ناسا

 (نزاكوذادمب اسس لقاها اناا ل بيلا او نام ةافساو بليلاو بامذلاو
 الداوإ هنعمل ىور ردت هطجمدلاادو ىواهلا طز دس اد نتييوُس تدم ءيديعودملب .

 ديرشعوا هنسذاصتو دبا عمذارع ماع دقو تسد ندا رادعماجلام هلاس كرف 00 ادعو

 ىلا ّسشلاهرزهذاقلا هيغل ؤدوارلاو لالا حبيل نوكسو دحيم ايلا م اى د اوشا منح 0

 هيا قالو ذاونبلا اوان ئملس مهمرعل )هانا مناك جو ةسخؤعو دلو ادت وشو قذاون

 نيت فط نهج رمهاخو قابلا وبصن مسار عوامهخلر انس نو سادبمو فاول ا

 «مملازيشلإسكو هرمي ,ابلاوتش تسلا رب كف وجلاء رروا هووذاذكه ه
 واااو لع طاف اوتيل هدهذرولاتلانرانلا

 هياباعمس علا هازمةودصولسو كما ئعشبلاو ريو مليم عاتب مسا دبع نبناذيشلا
 ل سالو لصون ارسلان ايددعسو ندعو وتعليمه ندهن
 1 0 ناد قال جعل نع وعزساوإو ذولا خراوادعزبسانيعيشلاوإ نجع

 اكناصبلا ارماورابلا ياي مورس ةسدجم مناد نامو مهريفو ىناورلا نودع دولا 0
 راهوهو محتمل وصور رولا ةسشلا هدا يلوا رع دلما هاؤام .الامك

 فة ساطسؤبابعوماب واسحب ناهد ندم نطو نب هْسنو امتداد لون نموجتأز 7 14

 ا

 ظ



 ماهو اممم نرهعو ىدعلا سعيا نرهتو نادل ربا و دصصس نب قو تاو نيج رص عم
 روان حبات اهلا درلذناهلا و عار نديعاننلاوإو اعز طصئرهيذصو! نعل عمربجةدراع
 يحسون يدعم و! ئريعسو ري ادهتز وحلب يذولإ دنع اىور دهمزب تيل نعوور ارجو وش وره
 برقع ملا دنعىور ىلا ةسملا لإ ىهدمو حول مجور وعن ناد عئار نيديع ميشا د بهذا
 رامي او لولا لعن نسل ن رح شبل! نمجلا دبع ىممزب ى ابها وداو نامل نيكي ىلانيدسسولو
 قيتئيرلاخر ىدسلاعبومؤ )سمو اذ دحخلادصس ندب وسو ىربراوقلا مزيد ههاديبعو برج نسحلا
 هقيعول دنهودرر لاو زاجل لع دلو متو أو نب يملاو ىرفإل )كاندي بعصود اور
 ونفس نمل عرضوا دسمان ناذاَس نرمطرعسولاو 491 دنسرفصو تنسب تامورزلاو

 هاكور بدول الا نادعس نوحي زرهبمباو يد الادسو)دضىورن انما ناو ناهض
 ممل برا زبجؤلمولانسصرلي ىيريضلاوإ يعور ؤادهمالا افملاساريز ديعسأرع
 او كلا مهر ئودلاوركذابا عم نراها نددت زك ل اصلا اوكار نسال نصل
 ىلا يرن ةلطو ىف لا نها نب موس ني ديد يسب او ىباسلا نيس زيدا دعاباو ىرمل نسل نها
 كولي سي دهن معارا نب نفس نديرو ذهل دج وبسم! دنمانل كور ىلرلإب تدعو قولا
 "ياسر دلاوإو رواش احلامنا اربع وهو كال منتزه
 ٠ ةيعمو مهادبعو هدنمز نملاديعذ ارعلم كثورم نقدو م, هس نادهسأب تاممهرفو ةارهرأد موعنلا

 بيرل اوال اربع مالا هنعوور مكى نسل نهاد بعيسس ابا عم رداعلا بوبا
 دعو هنتئرر لما حا هدئادصلا نعش دح )مووت نما غو ندوموهو ساب تسل وشم وسلا

 دعو هساديبع الا ىلاما ىاضناوقعدابلا عدلا حلم يعوزحل زكه ديمو ئاحلاؤ ولا خللا
 داتا هابستول اهلل دتعرعورا مقو ىزارشلا هلسن ىرس ازيد ناياو نمل اديعئريكم نمت
 اؤةنس ناوبس هداسوع فو طاجؤادننت سير ل )يي ولاا سلاو الا تفرواضزيراي ور
 صولا نمي تاسدقلاتيرلةو ملام شاو دو جن ينال وإن نمر ضدك مزمل
 رض اه! هيؤئتدح بي عايد لو حدس فض ملال .كمزمر زول اننا برعم نسج فب لبا لا خي
 ايصاو سراف لا فرصفاف نا رجلا جرم هرصيئ الهدد نإ ملال فرض نسوي جرخو اتلان جمرلاف

 تالا ناكو فما لعد الا ,زالر وسنن ةدليهالشدو مكالما هج دش تالا دنس وساده قر شف
 قاس ادس علو رمل لدن اكو وجت دال اها عوار نلسلاو نيعبإتل اناولط وورش
 ليسا ةدمأرا سادي طعوضدلوتيةودهاصانا طم! الا مم دانون
 اضن وهومانلا و طسو ديطدماو سلالات هللا كلن تمد ديدي نيب تسليم ةسلجو همي
 هئافو تاكو كاذم اذهل وز ههدادسو حو نم تلف ىرلا تمول و حو نمير ددبا درجت لبيس ىلا
 انوركذي م ياعصزكإو دنس قامو يسمح )رن! زي ر.هن الجدي ناكو دج هنسرحل نعت نادال ونفع

 درو يلا فو بوزع ىو وادا ديبزبفس ومس منهل نؤنانيحئرج نوتة



 اهني رتوض وزن ةروعو نانا ةيشلا هذه نزلا ؤلوو يوزن .ايلاعدسو هج
 كفا عز رج نه اديعول) دنع ور لامار كلل نع ورب وابل نارهت ب مزمزعلا نتاج
 اناروكذ نيرهعدنعىور ىو دزعلاو رمت ههاريبجو ميس زعىور ادهن انشا سادصولاو هريقوئاسلا

 الز يحل بابا رسساباوعاقلاعمسنيبظلاد نري اكو نشل اوموع ند ضمو وشل زسحل
 دايو .ناهرإو ىدصل نس جروو تدعم نياعلالس “ل ندير او للا نركب

 ددحوملا بلاطه فشلا ماوتياهراذ ناكر نارؤلاب توصلازسحم اكو ام نفوق ن انس هيب ةوالج ه
 راسن نم ملط نزلا ضل! هده ولا هلو يثوف نم ئةم .ايلاونو ريشا نوكس
 كرطرولسم كيال لميرعإب ىلا مضل نا ضو! لوف ادهفو دوست تاهرينم دلو انشا هاب
 ايعمااز ل ضفل نين سلو لإهيس كلدإو كليرخو ناس عبار السلوان كيلالمارهس بتم مالاس
 ٠ نيدفو رج ثراملهنم نومهم ىرتاوملا نلخ نلعب دم كب اباعمح ناظر عم ادملا كافل لع
 .١ لانا سا بر كلانس مالا انهار تير اس" بوفسر ارامل
 ١" تنل وارلخدب ناكراجرلا هذه دلبلاؤ لزم هلو نافس ثدعلام ولأ ناكد للانمي طش

 ظ
 ملال ىدنسملارهغز سدادبعو ىجبزب حير واسر ممم نا هشلا رمت دهس م دلدلإو عب ةريسع

 نايل لا دعو ىو ديس لاس ١ن اوتو ىدابا وسحر نإولاب عمسو ديزني ندعسو صو ديزي
 انرنسنتاورطملرهو ةسيشسرلا نركب الكتاغتمملالقو ىريراولا نرد اديصو بحي زلم
 دماحول أو ساطي نوهار د رلرسلاةحايرمجيراسلاولاو قرح زا نيدبعدض ى در ةيدشس ازيكم ىال
 لما نيدفلا ءامنؤ ديلا نفل ل زلوذ نصل حت نركيوم مالا لانو نم ةادرلا دانا قطلا وفرش ا
 ىلا ناك دعروو هده مو هنسمانيس؟(دي هار ناضال ناكو نينامو نان امدنس كلو ةضيقذ
 هسا جلا ةويز ىيانتلاق'الذ ىييوعو اوصف هديب باذكا وغلا بصل دمنا ويف ناقش
 نييسحلا دلع سو اينارلباطمازتكا رخو ناقش متزانح ترسو« م دنس نمبحر ىف فو ايركزابا

 اننا اطرد يحلي نوكسو هدول ايف رمل نارتو دكا ه
 الاوز نيوتشملاايفطنبعؤراشم ةبشلادنيورهشلاو .. ةيشلاههخلاعلؤو
 هنهوشبلمزحدهلاز عدوه نعاماور مزح يحسد نعتياكح وروما فعج ٠
 مرا ثكو انتحل هو تطبق وقم باول ناو هدحول بلا عضد تول هرشلا
 تاكولابابس/ذاورجونمزم تكول ة شاول ذاوضو بم لضواهماندا ربك ناسخ بعت ا
 ريالات ظن نسحللموباو مركراس ىدو!يلاوشملاهضان ندع هسادسدلا هت ارا امهناكوامي
 ابو ىردادرلاوسحف دج دهجرماطلبعمجواهعتولا نيبال السلا نمله را زععو درج ندمت
 تنير شو ورم وكيلا دبخزبر سنع ىور ينل دوغ نديخ نييسحلاةدار ابار كلا هاو ذو
 ةاضيررهويووفوردعلا تبع اظعاوالكنمالاهض هلا ذ ننس ناكو هيو نواس ىو النضلانيدبع

 هنن مهل يا بوقعوا راما نم ىرتلاوهراورسضدنس ند دالو تاكو ذا هراو نيه نس
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 داو تاكو ينس! اضاع هاطؤو )حمس ١باوتو ! هذ عيمس تس دنع ىورو ىرتورملاطاممالا دعس ندا

 وةك سند مراه هللا نهسلا نيكس. ةدحلو نوما الارسكم وكمل ناعدر اة دعب
 ناك ةيلاورزهووناندنعوومدرللا هده زم نو ءهنسؤنلاف هيف نطعمدقو بلا داب نم زل تو
 0 نازي سو ملا هيل هاروت ورايلزسكب دروالوكأم ئإ الا ماو ءاازنى كسلا هش وذي
 ددشو نو وهو دلاعزب تولع ماصؤ اجار مؤ )يدهزبوحرو ني ىاكمزرا وس ئإنةعزرجتو ةداج
 ا

 ننلاجو نيدرولاسنلا نم مج يوجد قاادهصال امض ىلا نعْسدحو دادضول اواو ارد سو ىلتساو !ءالعلاو ف
 0 ا ا

 دي ول ني فد ماو طلي تاكو لسنا دسم هما اهو كملنا نوكسو ةدلا
 0 ”ولاابل قب د ديس راكب نيويرلا هلا ةرهاوطلا شل رف نم نوف ايل اوجد )سلا ن وعدم نوق اسلاو [سبلنوعيم
 الزم دير ةوهو دنيس ىلا بسلا هزه نولا اهل رايتس نشا سطل راي نوكسو دلل يسلزسكو
 ديزل ازعطمإو يدلل كو نزلا ىلا لج ىرذورملائسملاماا ئذاوليمدواد وب اهم يخيف طعورم
 الرمد نو نم يصل !بعصم نب نمل ديمو! |مهدتو ىولولل ىددهن نمل اددعو ىلتسإوا وراه
 ح عينا ننام ئيرتعدس سوم تامو نعتز فلاب عمت نمؤ دسمان ن نيس وو
 ىبأ دسشلا ارو هلال يرجزم نطيبوعو سارلا ةسنلا هده ددنملاد للا زيسلا املي هملول الا

 0 مسند وسو هملول لاه ىرا شمل نعش !.دارلا_بان ضعوا سم نيون ,
 , ةحاكروإنيلا ىراشلا راسن نيسحلانطزسحلاو ادا سسنملاو دىلاولا ةسسشلااهرنهءارلا هتاف
 1 يديئبلاعمسائدبعؤرجل طمربإو لا نادجبورمتول) صور موكا بوق لاب ده
 . 6 عدورلاادملال ةيش لا ىراشبلا فنك ناك يلا رانا رلس نب مهاونردبع مدار
 .نسلدو ناعم فلاومادالاىرجر ىلا طعن دهب لعمق وإبن زال ةاساوك
 اكسال زجل كونو قوقو دونم كلا دعك ذو تدق مني ىلا
 اقريدادض )هانم ذولا ىراسبلا عزاولائلضنلا نديشب جرتلاى نرفع رمل نسجل نين دو
 0 نيسابور اضل ا سنا ىدنف مساره لسه امشلاو!دنعانل ىور صلخلامتل ادع ديم اطيفا نع
 "يطع )ضو نضر هنعردبلا عايور مكر نير ةوهو ناضل ةيسلاهدض نوما اها ومما
 سكى ورو ندحد مسام ى دوبر دصلاهمالسرلاعجرإىلاصا عبس ناكو ناسا برع مهاوإ نوت ا هم
 0 يابا كارل زينب قمل نيناموئنالاق ناو اعزب نادرا ع كر بلان
 دالي نسل انساب عحإف ةضطع ورم ىف نمت فوعو هضم لا ةسلاهدط اقل هتف
 .١ او قزاز يمحي اذدملا نيدهعيسادبعابا مم ليوا شللاو قرلا نكي اضيرتس ناكؤشل لعن نسكلزدبل
 27 ىرسلايوانه دهرا بانك رعت او مترو بيدالاّن !/مرااربعزبناكماكو نيالا نسما ندجلا ودحر

 0 قلانكسو ءللاريعن لا شعل ملا زواجدقو رنرفب عمم دنس موحلاو تامر يرق نواحي تاو ناسك



 | ول لولا نمةأجادلتناكو ىلا ريزلاد دج كنار نول لدول زاجل
 ٠ هنكتكولب طز دعزدعساديعساب ا عمسواطسلاريعزي رجلي لارا هئماو نيالا نواح ناكو لس, ءاتنم
 ٠ نر هزعز ملك مارة ؤكم فو نسموروسنوراطسه عنك باطسل زمول بر دال
 ٠ كال ةنسدسؤيتو دفان رعازلعوإو ادعم اؤورس دو الاددجملا ني ىرنورلارطس
 وارض مدقو روباضيانضففو امنا صرتي دف ظعاو اواطسل|مهارإنيدبتو نسما زدهجرجو
 داو ىلا هاو نيوز رجكبو نروملا كلم ادسسؤرهبناملسو ىبلا دوراجلانانمجلد بعد اوج
 ل راطماماما ناكو دلحنو طع دراجون اكو ىاطسلربكدلإن رمتنلاعللولإو ىدافلا رسعس نرجع
 | ماتسريجو نسون نمر ادبعو نوراهز دم زي طنسخلاوامإو يا هسراو عس دنسروإاسني هنس ناو
 "م زوكزد جاب اهم ناوريلاطم نموه ىلعالا هدا صعد ايد ملا اسال
 هنسناشمو تامو م ١ هنسوف متدالو اكو ظبادلل سلتا ات ن طن دصليوإ دنع ىور ىلطلا
 أهزخل د نلالا ادعم نانا ملا طيمملاءاطلاو ءامحلاو هنكاسلا نيسلاو هدصيملاءايلاكب ماطسجلا لا'
 ان مهارإنيراوس نب سود نهض مهاد يصزب د يع س ادعو اوهو] جر ساو هو مادا ةسسلا هده مما
 . راش نسملالازعيل دحر حا عا نم دايك اطومنماديفم تار نك واطسملا نر دعس

 ظ اكسبو ينل ددطز نال بلو ناك بلا ةفنوم اكسب ناش عيمجاب نسل هنعودر 0
 واعز جدولا زعىوو رم كب يرو نارا لاكبلاوادقمزيناديدجأبإاهلإ سنا روهنملاو
 |. فانز راو قولاسادبعزيديلو وذ الامل ص املس ن عيبلاعميرسملا لج ورعفحلندسادبع
 ...اياديعكت واو قالا نسكن ريع ريعدنعىور فور يلا دبّرع ديلا يوما لاما تلادو نا لس ندمت
 "يوني زويورإكسولا ةنلاهدعدارلا زوو هين طقم ةروسكملا الاد ناكلاناذ | ا سيال كسا داي زعنس اقوا لص زوون

 م ا وي
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 ٠ لاسر نرمو حزبنا رار نهب كدربو رعاطن مدا دبع ندهن يرعا طز طن ديحل هلام
 ا دل تاو سوسلاكرداو ىاجلاو قإعلاوناسارخلا لحجر هضللاو برالاب ا راعالضا زاكي ملا هده) هانم

 انامل! وفض نيدجم ريحا د رعس اا )مإبو هنستسساو ومس جزع دضض ندع بلا عومي

ْ 

 نيس اديعابا راب و ىف ادالكل امال انيدهعؤب دس اديعمّضلا ابا نانمعو بيظحلا دانيت نسحل يعاب

 م/رازلا قرنر ني ديرما ايو نال يصل ده سد ادت مشل دادعنسو احل واج ئادعجب
 اذا ئاقاركدو |هيفد اقلاع نرادبعريجولاو ىلا علان ديني اع! دنع كور
 ةتاضدلاوادقمز ناس نب ناهدعلوو هنو ذ ةيع لوم نكبر لوى سوو لكتلكوهسل
 | عيال سا ماطلاولاو متادبعزبن يفسد ىدورملاداعمنب دعي سانا ن للاي عمسئراكسا هاذا
 | يالا نيرعابلاو نبق نير اكدو ىدارلا املس عملا عمسورصمورهشا ىلا لج ءورمتح دا دبع إو
 ابل اهرفؤو اكاد لعلنا ركسودتهولا ابك ئكسبلامافظورطعهنسمياو فو
 ا. تاو مازال نمجرخو نيرا دب نسلم لسلة هنأ,
 / اطيل دابا عمور مدرووت اننا كسلا الو نها ند من ده اسم امها افا زدعلو



 ا نس دود لو ساكو دالك هنس قونو انه نئرالت : نيزك ازعاجف داعب ظالما

 عم هممت هدنس العر سوك اد اؤدح وماكو ىرسل ده لعيب نيسحفلمهلاد يعول هلام ى
 ًايفيفوصلادمسيلا نسما تاكربا ارادنمان ل كوروريؤو ىركسلا اراب دعب ىو مسا دعما

 كم .اههرالرشمراست دنس دالوتنن هواه توذم لام طاتلل سرا نرماطني هسارم طلو |

 مرة ورجوابوضم مزة نوما ل ةيزمؤ وصلا ورشا دعو اماو «ن» هنس ةزنالاداجؤيؤفف
 اني اخلو فصلا ةسلا ]با رصل اطال و نوصل نيوسلاو مفوقرس انؤمىرسيلا هن راد نيسلا»داصاا لوب ايمانلاب |

 يقلع نيرماط ندمعإ فلولا نا مافيسمكو ناهس مما الزمول نبع رجل .لعلاوانثدح
 نيا كبد تعمسدواد نيف تع ل يفل دا بعزيز !انذكم نملاسز نسفل طوا انا

 واف هنتزاكوذلاملا تاير ير زفيسلانه نسا, غنا ديازعشدحيىرسلادبيواذا ظ
 ةيسوالاقىرسول انصر وانوزغاا ل و ىاقرملا اف هتبرق ئه ىرصبولاجداوعانس عابر ادر كلف
 هنعذزئلاكينداعوهؤنابالا دف يلا ةلغل د دنع مرسلا اذ غل او قره ابتلي نع سلا ذخيؤنا

 0 هضاب نيرسانب ديالا نب كللادمع ني داك نب نمالادبع نيمو اون! راميذلا نمو تا عقو جرسلا
 دنكى ور دبوعم ل اناورمو حسم نيديلولانعادم ثدحيو 0-2 نسوان قسرا ىرسلا

 (87 .ىاففإط نيوتن رهو ةيلذ يدعو هاريعو ىينبلا طر ندب هه زعم ناو عر.
 0 زالانوكمو دع ىللاءايلا ين ىباططسبلا مي :هنسيفتامو ملصق دره فوقي ىاضل نمارس! ناكو

 إدلال ىرقتوف يف .ذيلاهه ”تئاوزو متسوسجب هرب ىرماطمولا همسلا» نفرزمملا مالا هاو دزمملا

 ار درسا فاسوجبان اشرس اكو نانسرس نيوهعزروفطمسا رورو اواطسل اببئولا ةسلاةلط

 قاىداخبارطصتيل هنعىور سيور انهلدبعوبا نع بهذ ودطسو نرسل همالسا |
 هانبور نهال ىو سون طمع ىووصارلازط نمد نوع ىنطوسالارمإ) اواطسلادبز
 نان نرسل راو! هنض كور مرتو يبادر ملا سوني ديو ىرعرلا سصووأو ىاهولابعب
 طي ط نصوم اياه نط لونا ةنوباطب لها تاور سول
 مهران رجه ار عأبا عمو زوْيك ناضل مولا انفع هنو رحراَناكو ىاطسن امل 0

 مودع ماباو ىيمورملا ءاش نبا لضفلالان زرماردهو ىزأرل اهدار عن دهعس اديعاباوروصنمب
 اركاب وع . غانم ديم زاكو قئاتسادلا لطي د هتدهادبماباو داب تسال سابع

 وتو نة هسضو ف فرم المها ن اكو ويك جعتو لحررو تيدهلا باو نياعر توفر جلادبعم
 انتو نماملاو سد دنس ردن ىف داو اكو دنس نيعبجملاو عيس نع ك « دنس ءزذالاداعف
 دلو لكس اط سم لاهم ئاطسلار ف نب ادع رو سادس نبت يعوق ١ ١

 كضفلاو ليما نير الضال نسحا اكس ايدا شما ددوم دوعاليناعلاهيانهس اماما ناكوامب | ظ

 ٌقرهنمتمسو دنع 2 اهرتو نينيللا لا دهسا رظهوبان مها قانا د مملارومتىلانرمتتلا ٠
 نبيع نسما نيروعوتلا ول! هوحل اما اماو هب ثلا دنس هلى ذؤمدألو تناكودنفر مدارات ردن

 مسااواو ىئشالتلا يره نم زيا زوتكلا عمد |رعْْسةوب اهلك كاريس سابع ١

 ظ
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 مي نرماجبنب ا ضنلانبدإ, ندهلنبدبعنيدمل فو اوهد تس ةرملاب هيض اين اكدلهو
 1 جك زيصؤيرهخز مم ىمرالادعسولال دنت رجم نبديعسول ناب نري نافهدلا يسال
 ١ لب نكنننإ نيس نيد انهذرعزكم مالا ما نما مداوكناكدبإ بكل
 يل قو هزل يطق وقل اراملاو ةلمملانيسلا نوكسو هدم ء اباد تسبوا سلا هرئه سل
 . لا لزب زاباتسمس ب اسلاورا.الاورضغلك ةنسحتدإب وو هنزعو هابل مادام
  لاتفايموو تجزع ضفلا ضع ونس نالوقباراخضىراسلا 02 نيرغصضفلاباو ناس اب
 ملا مارا نحس ىو الا منع لاو ةمبا نمد هلم جرحا نبدوعإ.ةننكوم
 ؛ 1 م سم ىداؤبلا موس نمد طاح شل دا ؤنسلا
 ١ كلا نيةزخز كولد تشل دلبو شد دتكمالاولا ىاشلانيبامزح اهلل عبو نامت فنص
 ا اال عيلاردادبعولادنم عمت نوصيخا لبو ىمداكلا ساد رهعئجرا ثلا در جس فخ انعةرعلاب
 و تيلودففلاو دنا فرعا ديعوا نمن اكوتافلا تسلا قاحيبا ذات هادسعو ماهل ردوا
  اهرفو داقرمدا نقلا ىلد وديا ئبدرلامتيدحلا ف نينصل نمدل جزخ نصا اجل الدعم ناكولتملا
 ١ ةناللظن تيري هانااسا لف ةواصلا دعب دعم موا دانرضحو "دنس واسد رورف ناس ازين دملاز#
 ١ اهضياواهفوااسولاانقلاىلا رخو اندعرانإو ديلعتيل قس مهل تس الانفانس معسل انو
 ١ افلا هنسمرولإاسنيزم جوتي اذنعم نم دل جديع ىرقو نييرارلا إو هاقناخللانض 00 ةشسانبلا
 . الواو نريصزيدح ايلول .اهوقفننسس نايا حرفو اسال ردم تسب نطو ذرشناف
 كفوا نديسابا كدر فولو تدل يرو نتسالا حد تدل لع باكل
 وايد عازل سادبع ندتورمتدإو ىمداقل رمزيه ادصدنع ىور ةرصجلإو نس ادرك
 ١ مكفلوكذربذكلاو متم اورلعلا و ) ضنلااو هرصعدحواوهو رولات اكلات اربعنيوط علوا ر يلا
 كي زيكو ذازؤاوز فاد لعبا ص نمرايدلا كلما مس ىركذلاةومجدانف طضافلا سارعو
 ١ قير ةلاسرار ىدعل دنس اري واو للاب. جدل ف ايسداذاو رادو اضيددو عصتطهأو ن

 ين نال نيو رار نيرا ةيسضلاهدزحءال اهو لعل نيسان كسو هملول رابلا هب
  ةاطبأنرسرلو نيوهو وبلا ىرسجلا لادبعز ديلول نروثمس ارجو! هبا هزيفروهتملاو ءاطيا
 | اتويلو قاتل لئلا دبع د سدس رت ديثزعا جت دخو دايخ دق مرسلا )ها نمر وهما ناهتاادعل
 / دكار عرفو ىراوقانيواعمزيزناد مووغا اريج ؤدجتورب جنيب هوو افلا دبعس
 ظ ناك سادسعو طم برذن ماقو ىرشملا راجل لمس كلدكو عملا ىداخل السم اب
 اعراس اد ندد لا يئاقلاو ىلا سي ايديجر فاو اودعاسز ببي وبنو ةيلت
 م ابل عمس معو دارزج خوهومومدا دنا يرسل نديرها مضل نيو هزك مهو ناكر عيبا اوبس نه ال هان معا وق ىرصدديلولانيديهئاضلا نت اريعو لاو ماوس
 اواسي تلا نرفظملا واو ورجادهفا بوني نسووهنم وروي ادملاباو تلصلانينيسملااو
 الع نارام او طساواب نس نبت اراهسإو اونو مهاو!يرقد امج ىراهلانرضدإو

 ظ
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 ناهبسز متعوب لمراطوموزاك ةسدوعتمي» عتاب م
 ى اينرهلزيسلل يشن نه ةددشملاىااسكو هزملوبادهزممطزتملاءابلازنب 22 انادللو جملا
 يو يوكمع قناة رنتك ههادبعة رة بحل صوهو كله ىرقموكما زلنا نؤمن هارد
 ىباوكملادارخلربعز نسل زمور فارس ان نان ذ دج يعاد ادنع ىو يوكن العا مولصمساوؤبسولع
 مكمل هايل بشونلا با ئمراالاد هيي تانابس اي نيانربص نانبتسب

 0 0 رخالاو هموتغم مالو نيل ل نيسان يب لالاو ةدسولا ابلاغ
 يابا ذالسرا بيحاول كازثلانمدعلو يضل اهدضدالا اهل نوران ةنكاسءااعس
 مالا ةروكفم ةروهتسةدتو هيلع وخذ ىلا عام ماهل اىع مياك يارب دال سرذاك
 قي هس يراهن يشن رانب ديقابو اسال باقي نملة يشل يخدم ل

 "را ديالا بنا بسم ناككرلا نال سادي نوني دكعو ىرابلاهانوبشماف
 ياي كتخال انوا! انما وذ بدال هنعؤسل ىف وساقلا مامن لعن دملررابعلاواببدالاورماكم
 الا اب ارو ريك ةلحمداربنبو عا هس حلاو ذنيرتع ىداحلا ف ىرسس اسمان السر ا كيران
 تنك نينار ين اكدبلا هلا نيف زن ىكولااض)هو يسال ر اداه مرا
 ازا دنلالا اهدعب هدم دلما نيسلإو هنو ايلا اسبلا م
 يامل حج زوالا انس را بازيرضد دوس نرجع سلو ارحبو هوما ولا ةيشلا هن
 قانوصمدسا ناضل فددنصإًتن الذ هيلطا تشءامؤ تت سا نركصدإباعتلنع_هيلاتكفهضنقمراع

 ه امنوا نيابلانبهلممانيسلا نيكي رنبسسلا التونا هنسؤوواسلا اسبلت ٠
 0. نينا اهثوف نمرطوهنملاراملاوفو ممم نيسلانيكسو ةدحوملا ايلا زرتيسلا ىرمتبلا ماكر 5 مولا طوال هلعزمو ةيسدلال الاس نزولا ةرشيعو ةرمكمويلاو ٠

 نانا طفح ىنلا نس ناين انسبلالايامانلكل دره ضلال نم نونا امو هدحوملا ابا فو نول
 رب نيزلاممسلصالا ىررهدايضي|هائم نابتسلارساندملن ربعك متمتعا دليم نعوم و

 وروما لانا نرفصم يجرلا يَ مسادبعوراغصلابرحوإن دعو بدونادإو زن فلا ٠
 كورلا لا قرلعملاو ىرتلاب مصاول ندجكموباوئطقوادلارمتنوطعد تل زساوافلا
 أيسملاو لس نسل دع عجول و م مس دنس بجر امو 1 هنسمتدالو تناكو ادلب ل

 ودلال نيب دنعوور نادل ماب نما صوب هلال تدل نعام تدعو كجم كذاك .
 0 ا 000 هنصفاىارر ير نام هتفئاد وو مان قايلاديعور مراد يديخو ىلا جند
 الوأآسلالاقامهلا بإسناد دوتلاولاسيف داوس برو انلاسكو دلما بسلا نوكسودابلامب
 ةيااف هلرمنعدتلاسرواضالاعانق ىلا بوشوتننسلا واسع زي رهاب يس دعسو انتم
 كروي ىولعلا نيسان رهعزسحلا!داذرسلا عمرك نير ددادبعدا باوضصازمناكو تلق مول هلع
 قفا هاوس فا انابيصإب تاتا ءاطزب رهان ودون اضم ىوارعل ١ ضتعلانبديشمعاخ
 0 قاةيشلادزعنجلا نا امو نيسلان كسو ةرملو لوما تسنلا:ءاهدراو نيعبست

١ 
 ا
١ 

 ا
 ا
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 0 ىلا ير زون) وذ نكهىدعسلادومزب دهداربصدنعو ورى طع ىورزانؤلا ه

 هن عجله انعدم عجوزا ةلا هنو اه راج ىو نيا
 له نوعواناب فو مارودبلاةيطعزي ق وزرمز نمد دياز مادبع_ةيشلاه رتل هوقو
 يرو ءاساو يدل نيزاحو مارا هدو ناسا ليلا عيمر ان نقال انش
 ةلادبع نديحسو ناليتنندمعنبورممو بيش حلاو ا دحلاديعس ندب وس عم ةروجبلا

 زل نسل بيصو نارعلاز ىلعواو يضانلاركوبإو دل دهعدنتىور ةارهلا ا ايكاتلذم

 لاند ارمل إنو دايما مضلاو مو هنملاونىتام ماي ةنسفشتالو تراكي

 | طعما امناملاربانرجف هركذاسو ئاودلاب وي ناكمتلاواما دارها نم
 تناول ئارادو دادس دنع تبنكا وينر رطل نيرجان رض باظحلاباورازبلا وغلا نيدهعزيدب زن سحل

 نعترعامالاذوكىرمىزملانيسحلانيديعز دم افلا . هزل اماو ظضاحلا ستحل كولا نع ده ةزاملدل
 ةركل بوز رفعج نيدو ىدانملاو نيسحلاوهنععور ىرودلابهمزب سابعو رحاب ليو ديس نير

 يملا دبع ن وجيد! هركذ قإسادلوو نصت نب ىنجب ورينا مهاديصنب دج ناذائوكوإ و
 مضار كمورل هزي رسكو داوم رتباسسو ىدعت ايكو ةدابعز جدر عمى رموؤلا ةطعنب قوزع

 ئ ديو وحبو هيداررتو) هنبادنعىور وعدنا ثقوو الاس اناوركبوان ن و :اظعز باهوارمعو

 ناو ةاقدالامدانيورمتناوزإ,لاع رجلان ورهف فصلا )سم اندفاع ودعام

 37 لم نيو :انالن عايدق ناكو ؟ »ع هّنس مج تامددشن اكو ناطفادادز نإ ن
 ايوا خوزيلا ةسسنلاهدنه ناب يشم طين ءاملااهؤلو نذل قف و اؤفاو هدحرملا الاه
 ورم زاكزيدلاىلذوزلا) يعم نواح مها نورس بوق مهما مل هن جخمارشب وم

 كرا لابدصوي سد تن اناعو|ردد خد اعلن وزب لضناكو
 كاف شالاربعس ىبازعو يذل انبديشدمال هدجوم تدم دهر فعج حل و) سمس نر اسددجو

 ىيددلاسابعو يقرا رساههو دبس نيرهتو دبع نسحلاو دج نسا دبع مهاب مر اك
 كلم اوإلا ايشلزم ءايش ديكو اممو قضايا نادل تنسحب مسارب عنيديخنعىودراطماا
 رايلإت ارا ىلزلا يكسو ةدحرلا الا نب نرامملا نءمطفو باضالانمافرطو ةيلمإمل ابا

 0 داره ىر نموه ادابزب ىلا ةيشئاهدضونلا اميذلخم نبا تيرا
 . ؟ 0, هنسقنيلا ىداجزيرضبا إل لل تامومك دس ديعول) امام انزلادجعن

 ده الازلا اهل نيب انين دليل ارامل نركسوو الو ددحرل ابلإسكب
 ضر ءزهنكس رنا ولاءزيزصلسوإ اوىدناهلاهداش زنة قيلاةيشلا
 واعفو وعلا طب ئربتز :هساديصسابباب اكسو ىرتملا نب وضأوبا يدعم ناهس حمص

 دادغدا تاترالاؤ مدقب ناكفاهانو ىددزمت ةدزنرو رف قارغس الاماحي ا لموتاتلا هدف ادي سردو

 ناصيف تام .واللاءاسدالصاخ هىتنأكو ةندملا عماجف ثانعمج اظداحلا هللا كيو لاق ثدحبو
 ةلونوراهومودهلا ةشلا هزم ريرفلا كال نقدو ىدبرم سافو تاكو م١١ دنس ن ١

 اة تس سس سس سا



 هعمرسلدا,زهادص مرا عورايغلهتوفروا نيمار ناب سمعا لكلا ديمي وعاندبع
 كاتم درذىاعواىلناسسكد برن دهم رضا سلاف ادمان نيزوكلا بعد لع رميف ناك ى عند وب اوال
 21و يلا تددا تيرا ادبعاأو تاما نمو اهنوحتينه ذل اهؤيس كهلان
 .ايربدد فمو نيمار وعذلاوميدض عمى رهدؤلا ناشدت دسادصخوا معا ططت يو هنعب

 ”ةببرحزيملو نسفلز بو! باعتارابكزيو زارفصلازمدالاطمال ضر ب ايضلمازم ىرع دولاب
 , نايامو عسا دنس قوثو رايد نب ههادبعوإلو نوراهن هتلر ابعلاوإ تعور عاد نيدجو يز ئورهع

 0. لامن ىهو هديل ةسنلاو د لممالانلاهزلؤو الا نيكسو هملول دباب ىدزمل
 نهض مموسزاكو زا حلاو دؤلإ ونس نولس نب ىرعو لاو الكم يالا ار غلانواسدلب نم
 لا هنا ريع ويلا تسمع طع يالا. نك يشل زمور رلسم بتي اساور
 0 لأ ةيسنلاهنهدالاعرجنازلانيكمو ةملو وقم ايلاف رمل |مدشسا هذ موك امطموودزللا
 ةنيسليسادبع .ايلإ ب اسمالابروهملاو ىرةولانهرلا عيشي ملرلزهرلاوزم جيوب متن بجوهو
 فلربما نبسفلئوط از عدحو زول ناب ةورملاىداضلا الاف ريملا نصت طنبدم
 يؤم كيل هنع ىدر ميرو ربل بعدل مزب ىودنصو ىدزالازسحلا زرار عأرلا ورمل
 دولا لا زاك زاد كر ىلا ندا وهن ياكو بلة
 رمومشاو ديزكأ هي ناسا اعداو يك طيلختامافرصم امد ىرولاديعزي نيس مهم صرا
 ةمااضهارحاىرزلا "ىلإ مم هن رمعرتاذوونلل انيلوتتاداشإؤ ل خدلاوذيدلاو
 1 قياكنازلاو قوطذإ كلم دنحر ةدمورمتنإ!ةيزجةدماكسو فلا عرو دادغم نيم هب اكد
 انبحاسدنمج ايو ومو اط نديعئيديع ضاباو ىرسبلارهل نوع لاب ادعم عمم ةيزلو ب زعم
 0 .قاهزبلا امم نس دم فو هتالاناما اافلاشدلا ةيهزب نسلط تلاد
 1! تيب روهملاو نسل نمنرفو ورم جنو ىلا يشمل هيلا ثو ىلا نكمو هدم دابا

 كباب اوؤيربلادبكؤرفمسريعادإو القل رماطابءابتفل مس اوسلاانؤلادسان رهن مزمهاط
 0 داقابرلا« هنسناضم مولي تام مّوقيطو ىراخلالذضفلانيرجياباو ىدوالاهننادبتؤرمم

 رقي ناذايزريلا ةبضلا هدهحذؤلا اهيزلؤو ندال اودي نانو مما ىلا نوكسو ةرحوملا ايلات
 نسل يولقسروناذامو نب نمزلاقامول! تاحئادهيا ريع دخت مهارإ - ىانمورم
 اريل حل ده ضلوا دنع ىو ر مكرمو اين مورملا جامو صم ندم وذا عم نب دعس مصعاب او مرشح لع
 0 كلو طولا دبل نب ىل يلام هنسدجم واقبل نادم اديعتزيدجراسلاوإو
 تل ادن لمن من الذ ال كامن لاق ن انونيلا ةسنل اهدنعو رخل و اهرذإؤديسفلانوملا هدو ىلازلا
 ناملس نب نردس نمل مومتما خي شلابرو ملول ءاسلا سيل ل عت راصوعرلبلا مدمر قووبمتر
 نرخ يديجواو ىلا اعملو مالانعئور يطع اياز اك بدال ناالازسحلا ثيددل ىورؤانؤبلا
 ناعم نديعظل نسح ار اورو قادعلاديعسن دي املاك كاذبا
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 ورقي اللعاب تعمد الات للا نياك مو, دنس نسلارادودالمالاودعدلا, دقو كولا .
 - ظمااامزءطنغا امينا نوال فين يصاب قمري وعادل تعمجالاةساهاو مقدس نيم

 "1 هنسس بحب, نمرس ألا زنشالا هو وقول ةطقرسونئترل يعتا انا كلذ لادا مار حزمالو يمص اوت

 نفايات انارلاو هدو رمل ,اياوغب بزل | .مزانجت دمج و نيعشو عبسوا تسؤاومو ه
 هللا, دن نمل |نيذلتلاو نيدطملا نينا هابي رهناو بايلاوجوربلا عب «نللاقرط للا ءنف ه

 دبعولا ير 1ساعات

 اكرو نزلا مالا دنع شك دملاو دنب نبيل ههادبم مس نازل ناديمقلا سادي عف ريكي باهرلا
 ًبازملارعو قرا تس هداؤحلد نعل ىورا# بو راس طداحلا بظحلّس ات : نازعزريلوبو دنع

 دعت ىملادرلو والو هزل ناسد اون اّئدنس د ونصف فوتو دادس ظواعأل نادي رهط ومواد

 انسان زهاب زو داكار كرام لص تاازإاره نيالا
 ليدمز ]ممن ملسإ ىييدنيزهلانرفد)ددهلا .ءامرنلا زم قإرهاتس دس نم تعمس نق ورز
 1 هلله صاد ةسالإب معو عام ناكو ةفينح رءامالا د اتازم افلا اذيلاو رمت بود
 هيامو نيسخحو اا هنس ىلونرعلا وب نيوهورلاخؤ )سمس ازعئدر ناو مترش ]د دحلان وكلا دمحل

 | ةسلاددميالازاقو لعمال لادا نيكسو هملول باغ فىو دزرلا ةرمبلاب ه
 نيكي ءلعزسحلا ..ههلإدا تنالاءروههنملاوار انج فر ليطط ضنسؤ إف نمولع ةنيصحتملظ وهو دبل

 ةفيطعوا بهز ةرللا يلسو هيلا نسال دوام ديقخوودزلاودقز ومص يوكادصنب كي
 نيب بللويمل اروصتم ره ى دوما ىملاو ا ديا صمنعانل ىور نم يدل ومس سا كم و

 هيو يذاكو وغلا زفادبع نيولادنسما نانكإطن نسل ةوإ هيد !زعاستكو ماوس هنعانتدج
 ةةكرمسلاو العون اضيا فسم كملاديعن نسحلاوعوانعانل ىو ىداي اء لنسملاولانع
 هيبادنعاتل ور ْنطانمل افرع مناكو هنفدلاىسردو وكلا ارارم مارس اواقل اب ىدوؤمل دسمان
 ةنزامتراس ىزوب الس ئارعاسردبلاول) اهيا. مهدقو ىروماقلا ىو دبا نسا وهز يتلا عملا

 نتحالو مب دارج دج ءامرهلانم ماوس ةرنيكءاجوارا خب ا دنكين لعن انو رم :

 اذاعات عدد عند هود اح و ديس نبك كرد

 نيواسروا قل هنس امو ورمتندهانيبعد اشف دوا لقسمايئا

 فسوف اوربا ساضضلاوادنعوور هاف نسا زسلل اجدد ين ىموس
 7 ندب دمع عور ئدحلزعذ اكؤعإلاهدمبلابض ىووزيلاراسقلا ذودرب نوع هدو

 هه زيا نرحل خل الا نوكسومالملالادل !رسكو ىلا نوكسو هنصوملاابلاوطك مهو: لوقف ه
 هصضفلا هيرو اس ىرق نيت هوموىاؤلاهرطيدر ا لاشورش دوما ةنلا هنض:راامذاخم

 ين نيزدحلا افلا ندا زل نسزاكو ىرميدزلاىرواسنبلا دمي دادر:نيريشساربق

 0-11 هنسزاضم هاف قو دمر: ندير انيدز سادبعو ادن ىور بديا و سكات
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 واق ردراياومومزرصودلا غب ةدص عمم صا هزم نانا ضال ىرمبل اكو ازا نادت
 قوارب ديو نسلاو دنع ور هيا تفرض شوز ل

 رقع نططرادلالاخوا للطعن عو ثداحال لعاتو دنسملا نص قن ناكو مه. فورلس ن كبوباو عناق قابلادبع
 ياك طب اظفجصمدنسملاب ثدمزلاورانملا ةيائيدلوضرموالاقو ظني طلكتو كنك
 نيس نا هنس زمول تاموواسنلا حرحدف اول ةْدكث دا احلف فكم نكرطو هظخحزم دينو
 فردت »لملاابا عم ارنا كسلا سادس رااحزب ىانكلدسض نو ريكو ده ربك راسل لاول هدا و نامو

 د رملي رعادبؤ دهر ههاديدعم رباع ان مداوننصاو تم اىسؤديعيب نيو ىرملالغب

 ب يددوتافل عنها .يموجرحألا اباعاكرسلا وعما 0 نبدشر يدهن دجا

 نابت ؤداموزق كم مذ نيمانس ندهلزبر جواطهاهلانطفرادلازسفل داو لويز ساوائدنلا

 السما انرمدازعندعد اش )م نءرإزلا كرش ا و مالو نمدلنو مش
 3 تين ةةالص ابونا بعوامل ىلا داحز مها " نيرصلا كب نينو ديوان دبعسو

 ي كامسابو رمكولاو االول نعومي ذهن ماوس فج قشره

 00 اق تالله ورانا

 او ضل كلم صو هدوانشإانيمازلا "اهنا تايزافاماتس تا مرام

 تالا دالاس ماكاو ناحنرراحيلالاق ىونب يسن انوسوملاز سو! دنعىئر ماضلاءناع

 ناسك قر ناسامو نب معو مسار ةرالاو امنمنيطمسف ترسل كاميثد ادهس تاموإ حير , نعت

 را هواش !١ جورو ويفر يوعم ادإاو سدت نممو ةينعن نيس عمسدارةي )ها نيرازملاوبعر مابصلاز
 مم نرلاىل'نيكمولاواغصلارخ انيديجو ىرالا ادع نودي ىىر لاف وراوسب هب ابشوروعالا ل

 دبأ نلازيس فاضي زاللاةيويماهغا هاو امال دنع تدع زموتلو دعاصزب دبر ىوغبلامضلاوإ وو اتا
 عير قدادعبتتامو هلسكو هررق نم عمو !هسمرب رمان اكو دادس دييجتل الجدل اكو ودم اهن

 0. مارت وألا اهدعتو ةرحوملارايلا هت فىرازلا والامور نيامو نيعبراو عش ةنسوعإلا
 راوتساهلا اهو روإن ننيخي طع ذوعو ايل !ادسسملااهدنهارااهزذلقدىازابتر ثالث

 يرفاددص م ىدازلا لاين ىلا ىرازبالا نارولااجءنديعز دمت مارا الإ ةسسلانوهنماو
 نظر رو ينم ممم ندحو لسا ئجرمتد علاو وراشلاىلادل يدلك هرسلادب داش ننال
 نيشلتو عادا ارحبو ىو هع هادبع ملا اياداديفسو نيم سلا توام وجاب رفوجو ىلا

 ل يلا ناو املاح صفح دع دمطعماو ورد الاس لركم تدر لس لسور

 ادعي رشارإ انها دبر ظالما ديمو كطدنم عمم مغلو ولاد
 ها ةوللالس دلائل ناكل انف واسب جانو هادو اطر
 كاتيا نيا دنسسو كرامملان اد: سمنيفس نسف م ومنو اسما شم نسل ركع نرحل لطهي

 00 ةريوطو ناب كر يدنا



 اي ئلجل ا دهاز ناك ال لاق هل ّيض بر>نيدملر دخولا فذو برها وجب نيوبكر ليتل مدلك
 0اكو بلاطو نب مهارا رجس ندر ناكو باملذ هدالو!ند حج يركن معو دل اضراورلا نم
 مسا ىرمل هس ناط هيف ولاسينم تامو دحالصو هده كان مرش باجي مهأبإو يس

 املواد ليتنا ةنكألاربلاا هر دالاسأو دولاب بكد ملا تاو م
 يئس سادبع ل اورنج وهتملاو لب ىلا ولي نعمعسلايدفش ىدل اوهودمرلل ايس ادرنهل الا
 قالا ذصجنر ديهدزع ثدحل جرو نيت | همس نيو دوبملا را زعكدرىددولانهادبع
 دما ديو ىديعلا نار نوسصلا ابادمسو دادضر مدق ىرمارل) فسوب نب دهب نسوي باخرسو
 دخل اتلاد! الوم ز ادار فايهصالا فاه هن اباعم اكد قو مدمن نيو واحلا دمادبع

 يلي ىو وك سايز االسم نيشدحت مدنا نوار كفعدبد ين ه
 لانا همم اهلاوي الا وكس الأ هدملورلونلا
 يلاماط هيلا بسن اورم ذفدملا دنع يرورؤسو دلع ساو صدع الوم بل موال ايبا مدمر
 اذاعي نع ىور قإولاهردنعزي نساعد درسوا عقيل ببعحلائةدبوبدل و نيوعالو مز لاق

 نموا ديلانركسو .ارافو رصوملايلا فه تيرم ةدير دلو نسناركدو ىدع جنب 0
 شمول دق مهاراوهو اههلإ بينما سهر ىلاة شل اهدع اهلا اهلوو ئتزش ابي
 88و ىلاطلاديعزب ساسلا دا ديع كبده وحزب هاون يفوت ىوولا اها رومنلا
 ىإ كنوع ىلصزاكو ناءوحاجرتو تاممجارومنلاولا بوسملاعماخإو ردات وصنذأك
 نبىرسلازعندح طرب نإب نرد وما روضملافعجوا نودع معاون معزي نوراهزير وثوم
 قعدخلادنع ودرة كنم هني دحو مهزؤو اىدامولاروفسنيدملو ينحل منبديخو عع

 ةطوخل ابان فرتل | قنالااةقؤطقراد هنعاسو ىطخإلعز نع مساو نوراهزببكتب 0
 انيدع ىبإ هاو ىر نيجي نسلوادجو جو ةبشسلا هيسشيمطفلل | هذه :لاديدتشو ةدمإوا

 ةشلادرتع تلال الكر طغت تعزم ليتنا دبلاهني رجل | اكربنيرايلع ه
 رك ىولامضم زي انئلس با شنال نهرو نمو ديبالا هدمعو انو هو هولا
 انرمواةودوحلا ولا نودع رباجو نامل نيداجد يت ال نيددانقنعرىو ريمون الاها نس مخ
 لاو نسسز ىحبو اضندمل كو تايتالا عتاد ولقملا ىدرزمن اككراضالا سن ىخيورمتنإ
 ”لؤسمل او دسادسزعاب اوى نمدوصتم زمووبلانن قلق ىرونلانيفس عماسلاجنتكدسسو وحي
 قاطية لس ىريوملا سس هنعشدح ةرعنب حك عمن مارقادل اني ىلا دماتون! بزكلاقف
 دلل قيوبلاوجاوإنبودصدنم ورة نديخعتدحو وللا
 قعبدتو اروونلارم نعل ميتيزل مساع اولا هطل فو هددشمل اىازلاو هرصلوب لوما, ايلاو
 دحىرصيرازبلاتباق_ارشموراولاواينورمعوفطمانيدموو اميدةرالملاو ذمالازبتاجسدر هاو
 نموا شاد! دنع ور ىرفل ازا دعه هاشصزب نحت وزر مذ مهارإو ىرودل |سابتؤع
 متؤعاورازبلا نكسلا ن ريع ويسار يعو لوران اجلس انينسحلا يذلا جاو لسانا



 هنائودو ثدحاودعزرموم ئيلوب وهوا دزني ذامو ىل نوما ويلا الم كدذو )يمر ير
 0 صمم مران اولي ديعسو !هلاق 617 هنس صمم ارقلا نسوا طيش مهارا

 " ةايوعددرجو وردا بسلا هزه ملال هلو دانك مهلك وللا امد اوربا هن
 عليم موخلا مو نيسضفزم ايف امه ناديهزما ضرع ام طولا دل نسرامنالاو راحغالا أ
 ماكرهمزن طن سلو انعام دحودادش مدقىدرحو رلارلاةنرديعزرملكب متم ]كوسا نم

 ةررماراساو ئاميرالادودحؤ:تافو تاكو قيضارمسْؤ رجل نسكلو اهتعئورودتوابللا
 ااهؤفلاوا دع ىورؤ اريهال يردن نيسلاز مهو زمام ثدحو دا نكس ىد وول يطل لس
 نيبسو نام هنسرل وسد ىنوتو ناوسلا ناونتندججو ىراذبل اركب ن رمت رعكمواورامفل م جزردبعز

 نعأر يرمي دارض نكس ىدرجو ولا كيد نرسع نر تدسادبعوإ ةبضلاهدزهذ تدعي اواهلأو

 قاس هنعووروؤتملاندهعا جام هنعوبانلا سك ىزارلادإبز نب مهار نرجو قدودلاىساورم ريع
 دالاد طرد ويا سلادرعس ابان الاقيوميللازال البعمن ن اكاظتال هس اديعئ رمل شبواو ولا مقزب

 ماين وزيضو عش هنس ةرذالا اجو دف تجنن ىلادولن ناكوزاوقل الهانم هزملا سجل سسك

 بهو دجز سادملباعمساةودص ناكو داروين كس ىدرجررل الاس اديعزبدصم نب ههاب بج زسحلو
 دونا ذوراهؤبن أت دمجو ىراضدالارفعؤبد يخرب نيسحللو ى نعال نأولسندجزبدهبو ىروندلا
 ديمو دنع ور ىزاولا تارا نبدهل دوعس وازع ىورب انيس نايصالاوحان ههارإ ندي
 دج امو مهؤتهرإ لا نتي يت كاملا دعو ناديا زعلاديت ىبيعنيدهعر ومتسوبإو جال لعب
 0 اه ميهنينكد جورب وتس انيقر عزا نؤكااج ذل ونيعتسو ىدسل ةس
 والو طلو نيوعو ناتو ربل بسم هدزه نونا اهخإؤو نانا الو هدصلو ممل ابا
 ن0 يكنس ورز مسارعدمىورولكلازيمانهزعىورؤلاةوولانااهنيدبعابل
 هيل هدول ملا الهزة وداولانوكسو عيجلادكو نونا نوكسوواول او مارلاكركسو هدحيلأ الاه
 بأ نعتدحو دمي وويلارماسلانيوعاطدبح انيرزلسبلا ب وخال برل ادعو رمب وبس وهدد يخي و دوما

 0 يايا قدما شددا نيدو نيل سحلاو! دنس عمس احلا ىراولالعني بلا فراس
 هرم ريو ىلاةيشملاهدهو الا اهيل ارتي نامل ملا نركس وا اسك دانك
 هالو سوهووموكسونتساىزب دولا ضنلا نب صزيماسادع بسلا هذه ىهتلاوددالوان,
 طايل رجولي ةاطغحلا ساو تايد ذكورا د وهدد يان رومن لملك
 م ءاباوش اهيتامودمىلا فرضا مزر اوس را لور لب الهش |و!هالووديرلا
 نر هسالجل م ساوهوريو يلا ةيضلا هع فروخ الا اهل مواولا |مدعد هددنملا الامد هدعومل
 انها لا هداررمو ماسلا اهاكرولإن يدل تن دعس مهاب! نديغس ادع مهلساورنا جمالا
 ناوين نيوهو هدب وس بطولات مهاو!ذاكنلا ةورسابلسعزمزيورلادج دور نبدي
 ”ليوملو نو هار نب يحساو حزب بخور دمع نأ ول رعو دبصسو دعس نال صهرملدعس

 ةئسسدسز مزودي يدرنرختاك2ةدوزاط .. دتاودعالان وات دماشعمر



 م ملازما كمر نرلاخذ وجيز و بوم رفصت بدول سسك امقلازمتابراو نيحتنو ار دتسروهن

 نالهلااحوونلا دابا زوله اند رنا ةرعتم راجل اول نكد الانسحاب ظن
 خل نادم ددسل هيت نا هتعضمامو دان نطس نال لني شلال ةشا لا
 يات لاد نواعم قلإو ىدنجلا نسل اور موج رتواو لا مجال ئيسملا نوط جلو ا ورع سو

 تلو نير سو عبرا هسا ةوو ننتاموؤر و مبا هنمنابتمو طال :ناكو مرو 0
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 ىوبولارديحتب لع دهغل نفل اوال سل هرزهليي ارو ممل عفو دارا: اكسو هدملو لولا |لاوش
 راب ةظفلا هزهورعشالب.ناكوحاا شالو ابو ةيمرسادومالاف دي ناك الو ماجا ةممبو
 يزل اولهلو ريا للمدرب وردا الملأ سحناكوميلا سنو كان ساكو
 مسا هرعو ناضرم ,ميلا نسحئا زيد دهاد صوفا وراصلا نمور لاوالنم هدالواعموؤ خلتملازإنملا

 هبال كأس انها اون 'زاكو ةشجرلاذصرملا رخو نسح مالك هدهاواطسنمناكو هلانمخن انلويد ماد

 ' هنيخدلا عنود اكمال زي زالوا لكني مولوخالا وو ينك ضعت لك
 يفكزيريخزيرهترتدحولا هند ازرع ميدي ماهل عطتماو نكن ال كلام كانا تنكاذا اين ارمي يا

 يوان ضل دبل ابدب نكد مورتجلالنلا» دل: دحوم الت ناكو ىوبولار يحن
 تاماوجو مولا را ةارتفانسحمالا سا ناكو
 قره لاشاءاوو ريؤاضن ,رييملا هلئارعأداو ن نارتو جلا اياعمسد لم دن تالا مودل يسال ةنسعتس

 رنا ندب نزلا كو كل وهم معبد ىدا يارب عاجل يمد طش إو موو ةعاريخن

 ١ و دنسانلسرو نار نثدوو ركنا ضد قلن و سمح نس ةرخالا راحو ىو كلدب كإ !رسو

 ورا سلا هذيلا ااهيذل واوان ولاا دارا وكسو هدجملا الاف يي ملا
 00 كاككزونوب اهتو)امهمدوإ سناك ةنيئرق
 لدا مقاول يبس ني درزي معارك ينساو ىفسسلادم رب نيبو هال نيد مشل

 نوجؤحل ضنا كل ىلع لوف مقا ىندددحلا دمج قدستو ىظعإلنسمحلاعو يللا ياس نب لو ا مام عواطف وبن زيزو عندج الااادنكلو »محد دال مويس اءالوهلع
 26 ماها باو ف ميعنلسلا ىور د دلانما نينا ودعنا لاو دلاحديطع باين ريشا
 كولا طواف هلا اوف نينسزم حزبنا حوا ندسهنع .خل فلام انضر
 طلسدنئودولانرسحلا هوبا نانس نيوسو دامب! تاوموبوهنو سبيل نب الو عس هنس نيز ايعسف

 أوريو ىسعو نضل مهارإنيدهتإ فلا !هخ ور يدلل الس نولتو وهاد نيدو فيوهار ايو ا عمحو

 ا م ل 0

 للان لادكيل لودر تناله رادو ردهم نسما لهوا
 1 درت زالو ةرشع لت هنس
 238 «يسوبال ارم زراف ةريرمرنوىلا ةبضل دهم اهذلؤو يرمون



 0 هال راملات) دريس اووعداغو دواس يوكو نال نظل وعدل انا انعمرسملاب وهو كوب

 امام هدم ثور ولالا ةيسنعل هد ئيسلا اهل ورتمو مهن هددت اللاوءاراو طوقا
 نيل ىدممز مضار نيسحلابا تسعي ردكسالا يا عرمم رند يسرد نمل وهون ندسساول
 ًنلاموملولالو ذات نائل دنع حما نمت وعو سلول انقل نيود ةركا دم دمت هسا هلكسالا
 ”ةولملا باتنالإبر وهلا دلشو صمراي دو ىملوطنا هد)سا ولحد وجو صمون موسي هيلا
 دوادولاولاب فره دوادز ناماس مهاراتاو) يرش ةرمحزعىورىساولا زامل سزيدسادبع
 اهدل' ىو هدد يول زان اكذمدحلاو اعلا طعنا نسير حدس يال! جرش ب ةوحزقىورائسؤلا
 نينا اويعسلو نينا هنس ندم نم تلو ةرشع سل وت يرحل لازم دهن ن اكو ىفوكد واد

 ياللا نما ثمر مايلا ةبشلاه رمزا ازلؤو ملاًئو را نوكسو هملول ابا
 كور كمولادلاطيرتس ساد يجب مز ثدحو زك م فو كميرا ضيز وجيل دالد نم. ضا
 ارا هرردىرتصل ايلا نرطس و زسلا ىلانسعلادرادوب! هنعئو رين مداد ورإقلا سس ني عم
 اراك زلنا نمتمم ملتفلكمول)لاق ى اضم كمولاذارههذ ل سمهاز مهارإ ندم رع مهاوي
 .كاباممس امها اونو اول يس دفن وكس زاد ) فو زكماولاب نرع ملكك دارج ايد نكسب
 تيويوعنب ديلكو هنعوور اقر وراؤلا مامن بوبا نبسادعريخاباو وتلا كلام خب نبدجا
 ضال قالا ريعزب ديبي! نعول ىور هنناقو د صن اكو ىلا نومميطنيدمعمانغلاوإو ساما
 يمان مذسنرا ممبكمولامهارازب معنيدولراالاد وخل مناعيرإو نيسراو ننس قيقورازل
 أراد نيراو ىدملد نس ةرنلا ودا نامو ديطؤناو يتلا هنعنتكرانحتتمشلااو
 يالا مهن وارسال دماج لع فش ناكو هتهت ناكر الذذص ناكر يكسر مكنت حلاو !اهيخا
 الو ىررللابذئان اعلا ومس قل دهدادبعنيدمتو ساو موو هل مشل عمم
 عتيل هم ةدالو تاكو قانادص نعول ود هيطعؤناو دنتكو بظاهر نعمت
 دما وح ودهتنب دمك نيرسحلاو نقلا يرضع نساهحلاو١ نر امهراو نسخ نس دخلا ىذ تاو امو
 ةرادعكس دا الانبا نس انس ناكل ذك كسول راد ذنب كمن ندا وبي سي
 2 قسط املا هاوار نا نيد دم ئر نسل لد سندا هازيوه
 ساشا دايز نبارهقزي نمل بع ىعاباو اماه ةدذم نيدهادبعولا نب باهل اريعورمتابا نابي
 معاند لليل اديشالاباكديطع نإ ةضاشلا ول نادهجدنمتممسوءاجدن عمت مرو
 وبرر نارين دادج وا ذلاعاو نيسضدهنسدودحؤ مرالو تاكو ارادت
 ا سادعواوهنيسحللو دما نومولانيسحلاز رظملانب مهفلاواهزنلا رتئاوشجو نيضعنس
 نعزي نير ظالم نس ناكوابك.دادنلا اسدرلا دلو ننركممو نيرو اللوم“
 يعاداور رمان نيسملا اباداد غب ممم اادهصاو اداسرشو هرعيلاول1١-رو َناذالاو لانو دادس
 حاهولادبعيسحلاب! اعلان ادانعنو هدم سادبع ىلا نيو رميا نادوعادو نجم هلادرمراره
 يك ولان قو اها نوني ادنس ناو نناكوو هاوس ةرك داو ىلا ادع
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 اق نزلو رابكا كو نك نيدو عما ردم نشكو راجت ردي تطول
 الذيد يرغدنم تممسو دنعيريإل و منطلا نلرلل متفل او نعي مولا دعا عماعسن منوال لكم

 لالا نوكسو يلغي فرك ل رعت ل لذ اوما فن اكدلل رقد دنع زعزع ندم 0

 /ةلمز ىواودهلزدمجؤعجيل)اههماراتب و نعت زهد دكر ىلا رسما هدر لعل ارلااهزلؤو ناكل
 لمس ازبديهلاو بون ديعسو هيما نمور ةزواملاو هد هزم عمار انيلاظمؤعناكو ذك ايا
 انايعسئريدكرواو نادهجئيدملنيدهل محلا هنعيور مترعو عفت ن هه اد تدبإ وذاع زي دعي ّيمعيوإو
 ايار هلا ةالو ف نيمو نيبافو عشادنس لاو خو تاه يو ىدنملان وغصب ةديشو رض
 نما دزعنئو دراي هموم نويت حور بدول جارك احضلادلاو ىدكرملا سادي حاج دبل
 قاف وو نديفرعوفجوإوريمداشز !دهسدلا از ععدد ىدكولا سادبمي جانب كافل
 ةيكونع مهاو جاو بول! ديعسو وسو نجله نعودوبن اكرام ناكر دكو يقودك

 ثوناكلاهتؤرللانوكسوةدحيلا ايلا دهأزاراكم يرض دمسؤ رهتكبواهزعئور هسا ©
 يق لمد اهيوص يادي شيري رهو ت كو ىلا ة يلا هنأ: منيان ايل اغلا
 دنغيدافد تدلك زءز هس اورلسو دلتدماؤسؤملا كلر دازن|كسفل م موز انموه كولا
 هم طيب ىوسدحيلب دعو اعد تركو مهول ىلإ الوب نب لفن نحو
 ناو لعزل باكو رز زلنا نبل ضاوي ديعم إل ايار بل تلع
 لدا ذختالواجوباجؤاف ىدس قفتسمم ناوهو كمي دحددصزم هبا زترلورهفؤا ومدن
 جمب نط بحى مئبتلادبعاباهساداعادقو ادمنت دملائهووضوب ال اقرا علوان دانيل انسي
 وأ ريفا داووتان ملعمو مناير طمال م ثدحيرلو كلذ نم دس ىقدا ناكوهو انهم ندحي
 اندر وممطعل يذلا نالوطل ةلسسزب بك ورم دادس دبوس ومن نيا دس دهعب وع
 اهلي اكول نونو عمت هنس بسر تكي قو عللدبع مساديعنبديجو مالا دحر

 كراولاةيشلاهءنعناكلااهزلؤو ءالانركسو هدمردا,اياوغي يكمل( ضو ئيدلافانيماهغ ©
 ايقءردسس ىذلا ثدحلاعدرواردلا الشو ةناضف نب ناحل نمت نارتو هدو نيبلكد فل ةربد نب
 هيلا مؤلا صلو ضان هاد مم دندجؤ اضع ةووئ كلولاو بلك ةووزب توما فو
 قولوا عقب قف كلان بيسو را ودعم ولا مار وكلا ة كي وهرلسم

 ةيسلانو نايل اهو تريلا الو دعوا رابلاوط كر مل ىقعىراضا كراع وبدو كرين 5
 قرزطلولوملوارددنالانم كولا خل نيازي الا سان نمل ايمو يلا هماوهو ولالا
 نزل مرهفة ميلا مان تاقيذاهنلاو تاق مايا اوزبارمف وصايا رصوتخو
 .. افطكانبور فدل نبا: لمانب ديما ني ناهنلاز تباذ ن جلو نوعنورمتؤب نمد

 لا اعوام عم كسعو كول ولا ةسنلا هناا وفاد ةدملو ديت راسك 9 لا

 كالموددولفلا زا ىادصزديسزعوور زعل دوناكسال زم ناكؤولا مدار ذويصةيشلا د7 7
 ايو كولا ةيضعل اهدزعما انا حلا لنسب شل اول انحلا سدرك سحمان ناس دواد
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 دايمة دوادركددلوقي لاه نمل تحمس جمال مو كدا فص دمج ئوطادع
 هدحو براغ وشر وا ةشلانه»ا اورو ةدماي ونا ليلا هساراع

 نيه ات باكؤرنو ندسعمو م نيدحماو .السلا زمن نال نم جرخو برا لعام

 رورو نعد وستر )له انمؤول اىالوحلاماوعل ىلا نك لملادبعر دا ممابل يما فيد

 ذولا صزمادلاىل نوما اوك .اهف مهووس هرب ماو كرما دوادزب املس علو ادنع

 دلو وبلا وحارس ندد نبه يرعز دصسز هيدادبع اا زءزيعر ىلوم الاي ءابس وب قولاورمتت

 ماجلان بك لماربع وأمن مو الو املا قبضلإددوههنملاو نتامونيتس دنس اوم يقير قول
 يملا دواز نملس مولا هومر يحلب اك دقوبز نسمح اي الرول بش لوب قرما زالوا

 يو لسا راس بمد ؤ اساور قرا .فابتك ووو

 مريغو لسا دواد ندي نعى مزيل ادب برم نيو هنعّن ذح صو نب هادم اىتؤي يابا

 ماه لمادصزعندح ةرمز يلوم قولا هظردوبازب ديعسن معز اديع نب همادع رهو

 اننوضاكو مرو تيل اكهلسولإ اورشاول ئيدسإ اوري مهبل نيديعسو :لسول نيدرمتزعندحم ىلاعلإ»

 يةماؤر مجم ورونص ناك دان اؤش ناورلا ةومؤشإ د رس صبا فيؤتياءو نيعبس هنس نام وهف

 0 هك ير ناقلاودارلا اوراملا عن «نزرلا ارملو اهدانساناكوري

 عازم ابا ةناكالذاتلارلو هب هياتم هدو كركسو انيمي
 هال ل ةمارعدا .اييداا ديمو هربا نب ؟'ذكمهال وكام نب نسحلو لة رافلا رحت نادل
 أيدالارملز اكو !راخي نطوتساو قارنا ماس ولا يرمراوقل اس نؤصمس|ز نسرب ندهن بديخسادو)
 كنادهرماناكو ههادبعياانيارعرتفصول) راحل دفا دهم كولا تلال دانا راضفشلارارظحلاو

 فرم لقلو بدال فيما هانلادمط تؤ دمام سنار نالوا )هانا
 رانا نارالؤ هذه كسنناصخاسديف هيج دوةدونسمو هلك دلي مرور عمالكلا

 كيج ريعو يرحل «نرهت رمال لؤي دحلا قولا كيو اممسد ندابسنإ للاسر

 كوي زعدساديعوبل ىدرو أمرت ىرانلاةرمإو لصور سناب هع دبا دم ممم تتسم رهو للحلو ساكلا
 ناسو تلدنارهو انزع ول دلت ىلصو ا ناعبسو سدس تاجا

 بايو ىرصلا) اكوا يمكرمل طع ووملاو ةغللاورحشلا وقفنا ماما ناكا علو هات ون امإو

 يا با انئلافدا اغيل ماتم سل ل
 ا ةتزرص ىدلادْسرلل ناكل كدشرالا علا اما مولا فدل مم تدصدل ناكر لسع قلملا
 اخ دولا وهال نلتصدم ىلا ذا الف انما ىراحتإ صال دز ارد كضالا نس بعزل وسل ران
 قزف نش زان ىلا لناس نطو كاالانادب تهاني تيس دنهل
 7 «يلاطوا نوع 2 :ناضلعورشو# اهنالمتو اذ ريان دع اه ااا مو هرعلش3 ولا دقودما
 لوا ناؤيابللا "لمهن ئاوليرر معمم يورو ل محورا وجيل ااوالا ارهزعددب ومش هدف ظ

 افطر ار اننا نعتلا ىلو وأ داش قولادبلاا يسره وانساب اف ةدهجوورت ميز قالو هزعسا |
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 نيكو وو ذم كنز كس مان هدصاذل سلا. وسلا نارا ماكنا سلخ
 هل 2 دنةموزلب لعادضاىدر نإلاورلا ويبدا ام ةماجب سانايا ابمالا نا لهإو
 ايران هيلا, نري راك هلم نيل الا نكسب دلو رمل امل

 ليك موعولار وعسل .اهإةنلابر وذل ةناولانمؤل,لاؤتتاسا دفان ضار هر
 لاو نمىدويىربلاطماكوإ! هذ اذكع سمو اشمصاناكوتولا روزا هفار دش اراب
 لا ادهم تداعى ريل )دهسزي دج دل نعيوريورعملاز!بحلس وكلا دما سيول دهن ملح

 بخ نمش اراب كس ةلعملانيسلارسكو ارا نيكس ةدحيلا ابله ىرصبلاه لم 0

 ةلنغذ دعما صن ول! ناكرصملهاز مولا ودعم يلادبع ديرو يشل هيمو نمو ولا اهزلو و
 مطولا عبط تسهل لوني دج ميرعلا )هائل كلو دن اكوا مرو دق نيرا ىذا ماس

 3و لان ينلا هضم اقلاهزاؤر هليل ءاطل اوتو ءرلا ن ركسو ةدعيلا بلا التورم 0

 _ ووقدنس ىدد نايا نتن دحدادشب )ها نيتطولا ىراكل لبر نوداهنيوم سن تودي

 مهاخلا مولود ةنكساءاااهبسرافاودتمول ابا 2 مئاؤمرئاسو ىدانيا لشاب
 الي ندعزعودد وداعلاخضو ل ماجررابزاح .. دنا كرمت زوو ولاة ده
 قرمنسلارانالا ضدها هنود عسل ناسا و. شور

 نيرمزرارعولب تاكو تؤ شملان اقلام اانكسو هتملو زللاءاباوغب ©
 جمالا احلال زازا ترهل ابنا فاو دلو صز رملة هي روما عنز نارام
 يجرم مسالا كيوبلو داي نب طق رارلا نسما الد دحلاو ذو ملامحي دولم نزعل ساكماذلا
 رفا ةاييو ىرههتل كلعاور متنها دعو معو ىدواسنبلا ناديحو دي نيدتلر ايلا يامر جم "ذاك
 اعزجوقاسالاد إو ىلا, قس اب ىريكادادبج دول ديرما اوواسيقو ىدرشل و ريخال
 ردا نمار عربنلازم رقد نال ستلاديلا دعما وؤ مسالا مهارات
 اكاوشم ا! عسوب نيل هاو نعال ىردلا ودعا دهلأو يجطسو لو اذهل نب انني خدها اهنع
 اهل أر مووعسموو رقما ادن تبذلها او ىراضال الام نيافاوار
 دااعملا ع اهممسودادغ دوو دب عمود اضمن املا للام !درك كلم
 كو ص اكو دنعأ نيكس دحوانهطوتس ا دارط ىلا داوف مل طوَنكولعزس ناس خماس ومو ئاؤسأم
 ودل هلا زم لنك يلا )عزم اطيل هاا نلاظاحهنم تن انوي
 ! عاج اكورلا خدني يملا يتيح سمو عرج وجيم هنادي
 تاو جز نادعا عوام دنع تحدتو مدلصلا» فورعم ايفل نم) جل رقي مود نممتو هيلين
 هنافوو النونو تس دنس فلو تدالو نناكورمالارانبلاد طدلإادرامتها ىل دلت لعديحيز نول
 له 22 عماجلاوءقمونفدو دادس دودادغيتلاعجراو يرتعووضهنس بجي زم ويفوإو
 وولاة هنتقزي واد مسا ةسون هزل ةاطيوهطمالواديقم نكرلو نار تجمرانف دارام هر وص
 ل هنيوور امر فدديعي ممسارلا نب تسو نكئدر نام حما ضرما يجر ولا هيل اهو ناجح ك زم
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 تكن وهيا ا ميراو نيمو تل دهنسن متو ادب ىفوتو لا هصالاوجسديور ملا اهنعتنك
 بأ فانتي مدع ا ايليا لعوب ايما ذاو دادضو ىوسلفللاىدم, مولا نسف
 ورايا ثدحو هدلب ىلا جرو نه,احلانرماملا ىلع نزمهلاربعداسلا أو عاد دنا طع دبي

 1 امدقلا يت امنجو نمضدنسب رادو رم ىدرومالا ىواضعلا دهب بطل كيوم
 علب ناري نزلا دعؤعزاة يرطب ثدلحمى دروب نسل

 كارداوسؤممعيصوجو ةرثرولا ةسسنلا هده ازا اهل ودل نوكسو ةدملوب ملا ءالا هع
 20 ةسملابروههتملاو نيحرتملانامصأ |نيرعاحساوبابملا رشم

 0 رمد ل نكمو هو تل ليل اضاحلا ومن ارك انكهو:تل لبو ناصر نمل
 رب 00 ائمالساميلإ ةسسلابووبهنملاو ايس ناسك ةسنطتو مكيف تعتزم

 رن عيبرلا مه انه ىرمولا اكو ىرورملا مهاوحو!هنعئورؤاسازفل ماو عيرلازعدح

 يع مولا فلان ديه فطن هاون انعىود سنبل الطور رادو مديد نكن كم

 اوزان هت يقوى ورح اجب ندين ادع نع ور رطب
 يمل انها نبدا كورولا فاذا ةروطا دهر ددحير جلو! ذلهو ذر هن
 اكل رن ملارحا لاه موناكو هادم 0 يا ا نانا تامو.كرابلائساديعنع

 هلا )عالزيصعتلا نمور يلا رانا نمز اكو شال ويسهرطمنسرواسناا )ناكل هانم رن هدحجملا بس

 يربو اودلخو دعار ىرمارلا ا!ياجيلا نيزملادسترعاب ممس أمه هدهنسو ديلا )يم درلولا|اذاتسالاّسارو

 .نولاباؤراو تدشن هلعتيشاف اولا ريفر اشستساو سادس ألان رنا اد
 هدعإلا سضياك تربل كرار ١ قاس درالارهرجل درو ى معارنيمسسادصنمرارفلر وفول! النو نيعبس

 وتر اسفل متئريخزيلعزسحللاباىرلاء عمت مالو قدصلا ها نم نؤورعملاانيلاد مل ىرلا )ها نيزعألا
 رمابزو فسر نيم .بصرهغأبا ”روهاسسسسو ىدب هرل لعب لة ووص سلا ابانإ ارم ىدوعلارهلزب دهعسوتلاابا

 لو تاكو كمو ناههصابز ناب ئمنكردا وضاق تن نط دج دن عميل لا

 جرم نمو ناهي ا هيراو نيتسو ناقد نسمرطلاو خور نيعبسو نان تسلوالاوب رهن

 0 ءايلإس رابجلادبعؤير اعز عىوررك زولاو ديلا سادس رومغمب ىننازي يصوم رفع

 ااانبسلا هرمي ال ارلااهرماؤو نانو مو نزل كم هليل نيسلا و, ءالاز يكسو هدرا

 دبىلار الع زمودرخلا سرنا هلسالا ور ينازل يبتعايرخا سؤ نسل لعو مى رتىدعلوهو دج

 0 1 ا رابلا مهب اهلا سضيريرقلا هده نكس نم
 21100 هملاباشمالايروهشلاو دزالا نم نطبوهو ناسربىلاةيسملاهدزهنوللااهرشأ
 رمل يلا نيطعدنم ومده ديعسد حجل ديعمد عر عم هادو ربا
 قرراسولا راسو نبذ ضعى راع اثلذ ذاق نماموثلت .دداسي حلاو ذو هرصيلابت ام دال نسالاهن ندعم

 ولاا نكس كلملادسو ناملس لم هديصو او دسمان ماو هنعىف شا كلام نيواع

 لل ةورصلا نمو رفا ارواب وا مة د دنؤزموؤلا قدس زعكور رورمسلا]مأريئ دال واسولا



 ٠ يقوم لاب ساديعزيبتجمب دولا ص: مادو سادس شلال ةيرلا عام
 ظ وسو كلدنسؤ لوو بلال نطو دمار دنع در رؤيا ااا
 .. لا طانوعي داما درزن نايس .رماهراوزيلنو عيرأ دنس تهلاو ذؤ تاو
 وحس لقوم ير جا عا ا
 1 دانلود طلددلاروبا ضيم مرتع دنس جرت ما ةودسو قحاؤ دمتم!
 و اياتزع نيوتمسانب نارفصو نيسحلطعو» .مائلمو نيرسعو كلن دنس اهب يف ناىلااض
 ضرك ند لاك نماعاكو راقددصن كدا ياها نملعنلا ماض اباطوضملاالإ يار
 يهيئ اهاديعزدهتينع يور ىسلايطلان أكوا نبرفصحو مما اذأرس نيدهتت نررمالا جزل نديم“
 يلو نيسرادتس نابت تامو مرد ىركسلا سؤ يسحلالاو نالفلا تسرد ن ههادبعولاو

 اب رات اكس ملا ذاب /ربلا ه
 | قادم لضفلاواسلاورل هيمن ابهصاورق نعت ةرعو نا اواردن ىلا ةبسملاهذعنرنلااهزلؤد
 | 38 نيمو ناسا ا

 ْ ل هدهد تلاودا داْسْدبو نان اولا ةيشا» هزيم طلال تاالاهرمد
 ا ناجي زطعلابلافؤيديعس ندهعز ولون هن نسل زعم دحداد ضيا مائي ول نيد دهن ادمع

 | عش ازياناذاتي نسل مها دفكيوادنوورواط بحزب طومترخت يفالادع ©
 الزهر ازلر انهن, يلا نركسد ىلا يلو ااا اانوك ابل
 ظ اناو ىلا جر خمرا دهمنرطي نرتلا ديمو سلع د ارغب ىرقم هيك توتو نيرو
 1 دانافذا/قناكؤ لايام يمل عمار بوغس وو اقاويملالها نمت
  ةدط ]قو ةزههاوهّيفلاسدحلاو نإ اسود دل تاكل سجل ر الا لهوا زنا قل لع قشن
 نيدهلمّساقمالاودادسلالتهماكملؤ هروماّن جو ريالا اباسانفلاىلورلو دل ودولاب امها

 ١ سدت اس وتو دلودتنو تزال لنبملا وتس دنا نديشدنمعمس وراك )ساخن
 راتطدلؤر زواق سار نسل عذرا ادس نفاع عبادنيانئعتا مداد يام
 وفلان ريسملاباو ةلسمل دهب يعفصمباو نسسرملا د مرازهزب دهسا دبس عمح
 يف دوتما وشو عش هنسوالاوداجؤ فوتو ىراهالارمازب كرابلا ماو دنع ىور يرو
 قو نسزودنزولادبسلاهدهذؤلااهؤلوىلؤاز مسوةدحيلاااوش 2. بوح
 ت'ئاكادصار ادعو مهاوإ انيمد مايرتو امان ناصدزب هسة دال نإنئيدالاةن انأمرس

 ا اداهلاهمو رب ىو يرقد دواسر ل[ ركو ناذامو نرثي
 ”طويتسيلارابلا اياَوش ىرتئرللابسلا ايس نانهلانككوو ىلإ ,زيلا)صمساانبم ه

 نار نارابدز ديلي هورس نورا ةبشسلا هده لالارلااهزذلخو نونا ركسد ىلا ١
 د ولسرل و رداد نكسرهتابادلال م عمو دارت درو ىددولا تولد نو لص رشم اههللشملا

 د



 ١ و و نارصلائدجل زيدي موو اهلل اهادصنيدهجركي داو ناطقا انس ن ديزي رغعج
 ران وون امالغفلاو تقلا نيرزتلا نسال دج مالنا ١ ناكو مرو قلولبلا دين نامل

 ريدا درو اضل وجرب كيمو نولإس جاتو ناهلاسادسوبا مكوك تار 2
 اكو! نمافا دلوع لمول) نيْس عمسدقو سدهلا كلذ وامين كو دافاو د ادنساو لعزل اوعو

 هيلو لالا ناينالاوف رص نساماملاه رعاال باوتاماسبوركمرواحتنلاو بايو ثان مث دك
 لاتاض احرك ساد بعز دم نيسملاسادبعو)نعومدن ال كندر ارماس ابا كما كائنا

 حوامل فمان تدح كدر وهو اسدو نوران دما كنا اهلج نفرع
 ماا هديا ندرزملا فرص ومد ؤضنلاسو املا طنايا تعبد وفرنا

 0 ميوروتلاعيال ات ىورل أدادضبد ا اقرودب داما بلا حبل دويدار

 فاؤتىور مناكدبلا سنو دولا رمل عبزناكة ندم لهانيودولا نوراهزي سوما انكؤ وسبل
 لانعالو ةيسمل اهرنه نيعاإلو ري اعرو ا مهلك دنهل هدل|ىحز دهم دنع ىو لسن دلو لل اور ناكومضنع
 0 لمملالالا هزل نركسو صلو يت اداوم ىك هرم نول قرلاوصو فورعلاورملا
 ”ةيقوورابيسلة دول ؛ىدولاذوراهزوبومكسْسلاهزيروهملاو او بالام عونوهو دولا لا ةسضلاددف
 قاسم اغلا نلف بوم ىرعهلا دوبل دون ناولسن سمح دامو مالا دأب
 ل ماعلا امو نيعرإو صدت م رغاؤ قو ره كلا د ماع رمت نعدرب

 ادعو حش هنو طناحلا وملون دبعصولا دنع عم ىدوب ين دروب اهل مزيد

 0 اهزلوو ملا لازلا او الا نيكس هديل .ياوع ب_عورل ارا ئلتو نينو ثلث دنسؤوو

 اللص مور ةسنلا هدر وبهملاو لعق مداوتنإب هدلب ىلإ راو ةلاة فال
 جيجا الدار جيران قوعدلاسرافن ذ عامساظحباريقم تنإرا زكمدرنابلاخز هالصفانب مس

 ضلال مالخزب نيسحلاندددا دمع نعام« ثدحبورنيلدو نيرسم دنس ى اجلا حداد دونا لاو

 تال نسما ونطول السمان .اديعدنع ىور ىرصلا هزل نب نامحنديعو وس كذب هقو

 مليون سسو نيا دنس باعت يفوت ولا اروام)هانيمعاجو ىرل لوب دلانض عواد مالبلا نو
 اراه عدو لها نهؤواصلاناب نر يجالادلإب دوبل تلاها عفرفعجت ده سح او اهاو
 اهكرولاورمإ ١مررسان رهو دوم نعام دحاوا مدارس نيرمهتادمدا نؤمن فول عرلا ىراذ نواتج

 هيلع ازا َسنكر ئلقرادللماي ا ةووشملا اعيد ىرفىرهزالامشلاوالاراسنيز مكس
 ةوسانزدادجاودمزسأل ابل نيود خالق ةلامإ ؟ندبا وا دنلو دنس عمل
 دئذ رف ريشي ديجي عمو داس اشف ناتيسملو دارها انيزعتدراماني نورمم ا دول ادي

 ااايمواو نيمار ىرهالارسالبع نديمك باوهراطملا رغد م نانو زل ئبهادجب
 لإ ميرظند م تنكااف ماتا مد تيرا ل

 طيايلتو نينو ذا هنسفرطدرم قطط والا ئزادبعنعاديج»:ئتدحم برك وفل عل
 هنرازموع لجو" ”ناهدرإ ىو نك دنس ىلو الاوامر "و ىداخلو ىف ناس ءاددادض ولا معو
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 طئاحل)نمغلا نيديشازب )ممم مسشلاو نهانل ىور ضاق ارهلان ' نيس ندعو علل متس ناكو مهدعب 2
 0 دات الون اكودادشب نادل كيلو سول ادار نيلع مساهل نادي

 | اعنافادرباوطعنديزعواو برحملابب ندور عمراو نعستو نامي هنسالاوسؤ بو قوتي عهراو نيد

 هزل لعنبو داط سال ابا عم) يو ناد رلاديل ندهن ديلي مم ضو ارْس) از
 دلو مس تاس هروبلا ع ئرصسزي كرايلل هدا إب نيئدحدض دكر دسمل
 نيم ةنكأسلا .ايلاهدسوئياملانيسلاكول داو دا ذوكسو هرعيل'ءابانب تكس
 ملزم .نمو سا هيلي ناموالاب نمةديمب موريس دوبل ةسضل دينه: ارااهّرشبهو امن

 ا ياعسل يسار, لعن نام رلادسوبول)
 ازيبتلاب دادي ممم ةخنلاودقنلافرامةريلازسعل ضان اانا اكذادصركسويسدر

 لاو ناريه ةزعززسلل خئادزم نوم نييدالشلا ص اهلا نأ ين دصس ده طعابا ورا ةرلا اس نيدهل

 0 ا نامكر هوس دود راو نيم دنس ةزخلل ل داحي رت دلل ارت دالو نعدلاسو هْباَنلا

 كيب 0 ا دارا كس هديل اددايضب فئران
 و ناكدارش ئكسودولا هاه نورد !مهمتءاحا هل بضملا ناصر زادالب وتنازيوهورعدرب

 كيلا راحت نيدبعكردلازطعور )هان مانلنو نيسنحدنس دن حا نطومدت دال ئاذ
 جل كود وسردالادزنهئاريعدسسود! هنه ودا عنو اليشم وهارون
 | تع تابعا يامال لد رقعو دقرمس ث دجععد وللا ريو دعس نإ

 ولا دودعسن وادا او هادبعولا ماقد .ةءاجضىور مبتطوسفاراجي ىابماو
 ىلا جيشا يمانف ناتو نيس دنس وناس درو يدحلا نطير وههملا هلاحجل دعا ونابيس]اهزن
 ين نيم مهداهنس واد هزككن اند نوما ايكو اأو نيضدنسر لاا

 زهاز نملك: كس دول ادب نمازي ندمت دما هانم ع يلا از هضسدجلل
 هنماناويردالادسسولال نام ةدودالا 200 هدلسلا

 هن بيعت كين نسردازرلاخنيرحاطز دهمز عزز سلموا تالا نعسلال قرن
 وم انياب دنس كاس زاد دولا شلردمز ماع, لع ذب
 2 لا 7 505 موا يقرال اميسلازيدثزب بديلا ورمتباو ئطضرارلارهتزيلعزسملا ولا نيرا مجمتو

 د تاز ا يحج اوبوما مولا
 30مل بلانت ىح حمل ارا راو تس هنس نان ىه ينفعنا ذوو ناو نيعرماو عسن 0

 حدديلا بشل ه دنع مجبل اهزلوفو ايت نم نيش ملووعملا :ايلااهدسو هلعملالارلا اهدسورارلابوكسو

 ييولااقرغذ حيدوبىلاوحرودياملاو انه رش عمرا ع درب نواه ناومر ذاوفأب هديل وعر

 يواسي اظاحلا نوما وتدول اجور نب نوراهزيرهلكيوب) ةبضملا هذهروم ملا ودارضم طله
 | تاناتادرافادفل غال نوراهر عالادصمابإ وو اللاودادعز وو يضبط نرش
 00 زارلامعرذاداو ىرصملامفد نيرجبو اصلان معأ نيدهشد ىدوالا دعا دعني رمتووشللارارسن ساو :
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 ماير دوساملاو بس الا ىموم نب نسحلاو بدوملا ديجي ىسونو مسانلان ماه رضا واكد ارمت ديت"
 ههداري مودال نال سندها _داوسلا نبورمتولورإرنلا ىرمجلاىرعتز د هشدنع ىور معن ئلجو ناداش
 ايعيعرسدنسالوالا ميري ؤ فور ضنا اكورادنبا نطلائرغعجتر ديع مزح هاج ىوغبلاَيحتأذ
 نب جربرزفولا ةبضلا هده جلا هلو ودلعملا الا نيكس وطفل ارلارابلا وب ٠ نامي
 ناكناهصالمازيوجولارادب وحان دهان امعجرتلا انيروهملاوناهماىرتنموجو

 :!ةيعسراو وقلة مسلا داو دنع در ىرجولعفح رت دججيلزتعورب
 رمال هرنعؤلا هنستدالو اكو اههدإو تس دنس نمطفلا دليل فو اهني واظاحلا مهران
 هند دملوئاوا موكل اووراكِ و ناكل نيبول نرهتن هعادسبهيرضدلا نزلا ضلاو
 ارب خونس ننتج دنع ىدرو سارح دلاو هنععمس ىلاديصالااّسدإد نديم دهلز حلاو اوطظفاحلا
 ةددالو تاكو تاميورلاعرمس مج زاعللابكو هلرج ىرالا ا كفو ورم ضل اماطيلال نس نلرلاو

 بيهم مالا رمل جرم موا روغس يده دهس وجانب )ضل | ١ ىلا نيدو هالو )ا يرأو هررشع عبس دنس
 قون: طيدنع نيكو فد يدر اوربا ذولا امم او ةضلا قنا دلو لرسالا رنا لع

 0 "يهز جرلا ةيشل اهيئعا هزل و دلمملاراهللدو دارلاو .ايلاَوفل قمورعل او سوا هدح

 ادار: صايم هضاب تالنت ير تيل س١
 اناس لوزا ذكهموسلا ننلسو ةصبرئرفعجدنعوورىفعلا زبور ني دهادبع ديردانيحاتلا نع
 0 كلما ءاهللا هل ؤودارلا قو ةدصلو يمال سومه ايلإب دور انوفىرملاووب
 نسم ا نع تدحزادعم نرظؤعنكرومجلا ار لاوادر ن ةراوساممر وهما 2 ىلادبسلا

 0 راوخريولا ةبضلا هده ءارلااهزنلؤو لالا قالا اهيمم علاق الان كسر رعت ءارلام

 وون نيررعلاةولدلا ىراوخرإلان لحجز سوت نراصعدعس انهم ىرق هده طل ونمو هاملت
 ه هكاتيشلاههرلامتدسا اننائيلملا نيالا نيزمالاو ارا نيكسو ةدلو تل ايات. هوكذام
 ةنيباودادولاطوسريرضلا لس ..ايمنسا قرط عانيسزت ذر لذ طع زيصو قب وو دادوب
 انف دوف ادصسن لص ىولعلا راسا نيدو ساسلاورانحنب ددعسودهأولا ىريح ادت خاككرب
 نال نديعدس ىدر مرقد ؤلا نبادملادبعو ليلا نيسحلادعلو ىو ةدوس وديع
 0 نيةمهدنادوبلا سلا هرمز زلااهزلد ةلملل الاد .الارهدحملادبلاون# 2 قمرإلا
 لان ؤادرلانوراهز عزب نيسحلا ديل دههزسحلا ميم د حلاو رار نينا هب يمي خياش كر
 ؟ذيركسو انادرمرل و زال هلا انكم لاعن اكو نراهم راد مداس لاحت ىدحلاوعلا برد
 لا دنم عم جرو نإ يم نب دهب! كلم رص مل ابو ادلع زسحلااياو قرم ندي يدهعزسحلاا عمو
 ةد يزف قرقو داوسلعانترحيو رازلا قابلا دبع ديوانه ىوريو ىلا درايف دبش
 أتودص هنن اظناحن اك قادرا دبش ندم لإ هبا بوح باب ةرم نق دورنا ميرإو نيسو عسل هنس
 27 عز ملا عمم طا وك ماساو!نيلاوجان اكان غفل نصل وك مزاكد غم ثيددل طنا
 ميو ديل نار اللادس رمت, ادرازلا نولرعئيرهتبلا ابار دمروا



 .٠ فاول افلزيسصوبازيدعلو لذ برا نمالجر نانا هرمي مزمل عوج ةيشملاهض وي
 لولا نج لاو توف ضرالا يسن اك متر زم كب نايف افدحلو ودو نيمضو ةعست طف مامن ماب
 دقو مطولا راو ىقشلانارلاو نيس الحلا نزلا نيمو ف لجبلانمثدل لات رفيضيل يل زن
 ًانويز نيتللامزةلطنحؤب مولر ل ارم انالاق باتلالافلسلانباوكوالنم دنت يعذر هنو
 نثر احدلا لايت مهما رولا رمال ةلامنحنب بلا هتفلطو نق ملظلاوو رمت سضعبعو عتانب
 كورلا مضا راش هرزهو رد علو موكل مملة ول اش اهدرع بهو الباتل اهم ةلاهت حيو رمتو
 للنتىوريومملال هازمزاولسؤكسلاامساووترلازعسلاولنيئكسلا هلاداتنالإموهنلا
 كر جلا نعئوووتزرلانالحتؤنمجلاددتوبومدل! . نويرتبلاوؤحزيرهز دف ىور ديسصنيرشونو
 ياا كاامدنعىور ىلا نملسو داخل سمسا نعىوريت خو العاني ىتتلاذو راهب تيس هنع
 ديروو)بوطناديمزمكوروتلانوراعز نانسهرتل تاعوتولا تالا نععوريذاولم ديعسو
 تلا زعركانملا ىورادج يرحل كس نورملاورمي ومو هنعىور وكلا لها هدادم سمو ندا نب
 اي نولاؤمازيوتتلاراعزدهتزنفعج ينس دئيدحومل جلا ن وراه انسلوفينيحس وزو
 فلانا معاون كمكسلاولا ىار نسب امو اضن نو انهض ىل وو ىار نموسب اتا

 مهو دنهولازب دسم دسادبعو ضان كلمو عيد نباو عب فو ديول نيدمو معلب )هزيل
 مدعي نسل ىوداوفلارهتنيدسدادستو )بنز دمإو ىرازيلا لمني سادصول هنعومر ناسحي
 ١ قسوم ثعلب زرجو راس تدزفو ةجوس نجل وف جار مناك
 هثوابلا نطق لوقب كم ناكو دحلان عزسمانلا نود نكمل ىلا نوح تيجمانلا نا ناتو نيساتلازماسفن
 ةماملا وادق تاموافينورانيدلاموراند نلاكم توباك نعقدواجلح ره نيسان

 ادم ودار نوكسو ةدحول ابلاهتب  نيتبابو ةلعريخ نس ناس نمل زل دنس ©
 هولا عرفني فرو يجرى يشمل هزه ذل هلو اهنا ايلا هدب ملإسك
 نكس ني هل رلحلا ىلطو ايجلاو قل ىف يوحد ناسإرخد هلددرو ينصإلا لب ىيرهزالادهجب )اهيل

 ضو بلو نسا يدهخو نسكلاو لعدن عدرا عرف ورمتز قعاو ملل نعبكو نغوو را زكمالاع
 7 ودار نوكسو ةدحلوب وقم الاه يموللاوب 7 مههراديسومزكمو سانام تالث 0

 ينأى نجا صرب! دز انك رابلا ضن العب اهلا يطسإو يرق نريرفلادضملاهرنعنزلا هوَ
 اكودناإكحو قا ةر محل مز اكودارذ: نكس الجول ئيسحلازيديغن لا هدطزمدر.هملاو ىف اح
 ميل تبان يلعن دملكونا.لاقو سوما لس !هنغ ىو ىدلما وكلا جيرو ينل ىرصلا ابو نع
 هللا بنمو ايي نيم وفصول نيس زروال يدلي: ؤطضاعلا
 مل حت دب ردع اوصاو
 ناوتعل سو دي ديسوىبوطلا قرم و هع دهون ددلا ىل نيركيونا ودينا سارعو مهاراؤتعور
 لقفل بعزة ورام نهال نيسحلادن دنيا فدهلا
 مش هتالدرلا احكم ناك قدسيا تباذ ل.لجلا دجلة عجول امو نكيلاهو نام دنسؤ ناو الانعام



 ديرما نمدلصاو ىرسسلاف نالومل ركل ياعفو مى ديوملاعنفملا فيو ا سالاهنو سوا ردم لاما
 ليكن اكد المر زلاديهر صم نالمامملا فس لودفو ناره ةلمحدنعىور صون نيفص عطني
 نشومسدنس كردم ولا ريق لكلا ةريل ىذلإر جتا نالوطرادهطوموبلرسيدنلوو
 انداررعو دعس و زدوسو ىموم ندصاجبو ىل ذل رتابإ عممس ىرب ولا درجت ندي هلا دسعدجتو سامو

 مصل مزيكا معز ادمو ىلا غزالي ةبسولاي ا دوع
 ويا وإو لانمي داد دابا ريدا رض ىددونملاط نر ضو زال هوو

 اساس اكو اهاط ماك كوالا ةدافودسانشةظااكو مزال مند كونوها يزل
 كاد رجا وهنسزاكندالان رولا سيكل ني ديل دوصانيزاكو زد زو ديصودباهتما
 ه أيا ايار مل اان وكسوة كرامهيربلا مانو ىدلدس ناضمر رت تامو
 وفول ووسام نها نملجتا.نددالارعور بولا ةيشلا هد الإ نال داهااعدس
 رهيب ىلإ سلا هزهروهتملاو ىرامجرملاهلااقي ملح نيوراميرلاا مرسلا هاو رجلا وقياشتو
 ياعيد ررالا جلا ندمت وندكلا سو ندهجربااوازعدحئدحلاىراجضوللا وعن فوكؤ نسحلا
 ول هلت مهرغو ىرنعارلا ناوطس ندي دمجو فرش أن محاراو مالو اى يعمم اورام لا
 2ق ظاحلامغاوإاو نا سؤيرمتز هدا عيو ىلا فولو كيو )وسوق, دن نسحب هزعىود يطق ادلارمتزيإل
 سيم نام مجول نيدصزم اور نللوفب ئضرادلا ناكل قف اهلل وفلان! تلاسو بياكل
 يارتلا ولائي ديالو هدشعاو كاني ذب ثديعى درر صاو رجس ءارسو يصتلصا هل ن اكل انف هنع ةرمم
 ا براصوصتسلاز )انما قفا موب رحبوا دنع ترضحرواف اا
 قالا هنم تمس درجة دم يوما هزو اللا عضاوملا قطز ناك نالذ نب ن الذ رسل! يارعال
 انيدحؤلاولاكيبا فتن )ك سيلا كيوان سلف كلو دنع اسام ناضل وضرب اكو
 اكرسيالالا فلا يبالامظنأوالض كانك دل تاتوحل ا سراولا ولاول! دنع جيلاني نع
 نانسو تس سيؤول دلومرس دارا ندهتلاف باك ناكل اقفال مدرك دتعموا كو دنع
 نسائي ننس نسا منس تلاموريدرس سا دلو رايح وصا هلو اطلت ناكو ننام

 ير مناط وش وعند ارز اا هرمز ممر طعو اطل عوام ولارحبو ا ناكتارفلا لا ,

 داخل سلو هزي كلذ طاق ديجتال وما دل ساكو كل ددطعاورفو تدلل باصازيموق اوشا

 ديزي نسل ورانا لولدها نيوعا دا نعش دحراكر علا سني ىمدنيدح واود
 يلا ذو تارت دادض ناكو أ عر ؤطقرادلا نسما هل سحر يكل نسا ناقل ةنععدا
 0 يسال قملاءاملا اهوار نيكس ةدحو طوق الاسك "تزمملامال ةرضعش دنس
 دنراو ولان يده ريب لاو مالا نسل هزهجرو ياو دا دن نب ةنددوجو ندر ذب هدع
 ىايتاقلا دنع ور دعاصن حبو ملال نع ندع لساو قربا هملادصنيلعنسح ولو ديزي اعلا بيتل

 يعول وع ندر بظلاله ادعو نبت ندم نبيها نإ منسف يسارا داع
 0 نكس رع ردلانم تكتل فدل ر يودع دمع ديلكو دنع درى زنعن
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 بيسو ماو ىسارلا الهول هنعئور ىلودلادوسالاوبارعو درر ةرصلاطلهازمداودابطمو ريت كلملادججد

 .٠ .ةرعماورمل مدتولازعىوودنقرمي ها مرسلي قلاب اشلا نم دولا عبض ناك ىدنفمسل داوم راعني سمعا
 | ١ ابر ورحامرصا ندري واكملا مهاد ان طع ومالا ىدارقلالنا قمنا ئانارمتو ىرادلانمتلادبعؤب هسءارعلاح
 متو نفالااهدجن لاو كدجممل ايلا ىف داربلا ناي دنقرمس ال ماكزب دوعصورهازإل بسن ديعدنعودد ه

 نب نعبر دهتو نسحلا نيني وحين اكزتن لارا جوهو قرمارب ىلا هسا هن نال اهو ةريهلاكادلا
 طلو اذ ناضل فاعل ههاربع زي ديعد لاب عماادشلمانءقذاولا بدول
 راسا ومما هد يسوم 3
 لاو ملافاو نال هليل ىازاواعدمب هللا ارلاو ةرميلاءايلاوغب ىف حنبل مادا نيو
 دهبوبا 1 مملح نزلو ورنا عاب رك كسرها ارو ةشلاهنماياذاقاب ١
 |. متيم تسزم هوو تيدا ةراحاطنا حلال اكرر يعازنلاةرجي طيب م
 مهن ثلا ةرطديض نو كادتيو العلا وطف احلا, تجين دلل بإب عمايل سلو مكن لد ناكأدنه
 مااا يدنا عطور هيدا وزعيم فانا

 الإ سولاف معلكاربل |نيّسلامو نيوسو نشا دنس انو سناكو ىاركلاسجو درلةليج ه

 كركر هل تاي ىرت نيترو ركبوا ةسنهل هد لا دل اهون نبل ناكل نال
 مطلو نيطعو ىدنت مالا يدمر ةريزطاكوو راق كولا ونس ندذ ياها
 يملا .اولاد ددستو مهلا رااولمن يادوب ناقهرلا سن دشلاحر حلصزبروكسزسحلاوادنععود ه

 هقئابهفنناكىدوؤاولالسم نرجع ىلا مههةليلا< تباننم غناها راعى مومارلا

 الفنا لى درا | انبدبهزومإ سد هل تاناغلاو ىرعبا لذ ذكهانرام
 نسون سلا عملا! سيحل نانا مري راس نارها واسس نب نمل دبع دع اصر دبلاوإ دنعانلا ىور

 دوس هنيباداهدإلاو هرابملاونك اكو دم: ك.رواح لمه نيم اهلار الملا
 كوم نارها انا ملحلاربفدجتواوريع كيو هيم) نععور توقلاه دب ةنياولااب نم
 0 لل ايو دل ميد خس نيب توما صال شاذ دقن ناك بي أب

 ىدارغلارداباعمس اهو نينمارو ىارملا نحن ى ناد دسم دهم ديرما سا ىف! ئرجترضن وبا تيدالا

 يطعن ة دواعي هارب !هنمدمس | فوؤلا حل ناملسؤ ديكر سحاب
 . 00و كىرسلإ به دملا

 . يل ماورارمال !طمازعىريوباممولاز نوراهدخو لأ هبنملا هر وهلاو ىزنلاد البز ةريكصلل

 دعا عوا هنعىور نيودس باو ةيطعزتىدو بعسل فعلوا وم نومها إ ا مسا نال
 لسور رضن سادعهظوور نامع زيكو دنع دهاوصر نافعزب ان امعول ومى ىرملادسعس ن قامو
 فر هير ل هاو عن دالادنع د, مهقرلنيورمتورل فس نعوو يقر نكس نا ساردطع نيكولا دهادبمو

 ويارا دبلا ديصودسحلاز ىلع دحىررربلااجزو مومن دمعدلواو ناومسورصس د“ ىور

 ليوا يقمع فو والو لصمساو خناقؤ قاءلادبعوط اكن دهلالاساخلل نع ىور سانلامايأي ميزي لايرابخل



 دهتارهف اربع هيدادبع اهم ةضطع سدد اهللاشنو ىرمكرت نمي قولا ةسحل ا هذه زيبلا نيسلا اىهؤإخو

 عبر ولاد دمه ناك ناس وفون زم تععبو ,مالدفلا اوونيلوماطاخم ناكد مي ضاملادجساماوسربلارهو
 عسا هرال اهون واو ناحل ىو عز ده نيدحزم ار ديل ارق ىاجرو"ملا) جم رتل جلاب |

 0 موج انلآقو ةصرلا دبا هب ىلع دينار يجف دونا نحو نو نال نس ناعم أ

 نرعسإبرب هنيه بمْواذاَو ةليمجرم نطبوعو لد زر ىلا ةسشلا هله :ماللا اها و نو حلا رخل ايلا ْ

 ”انطعز كلمن يمض )اكن اىدعؤدصس) ذب نب ١ ةر جر نب ةعببر نا وحبس ب انعرلا ىلا نيىدعا ني سودع ْ

 و يو ورب ووهردبموزلسو ديطتمسلصؤنملا نم لاو دل ديلا ندا ةدهج يبن وسان ْ
 0 ةلتلااباَو 00 . رول | نانسايعرلا يباع اااَس نثر لالا ارينا |

 طر ثييرس إو و لا هلل الادب دلو طف
 ماسلا م نلا ابا نيمبورزاعو ارطوادص رسلاب ئماميرطراعملا ىرسز اكنامحر ماجي اذل اذ هرمعلا

 اضدز وبممزعوووإإ اطع ناك الدش ا ذهو تلد عش ىذلا ْشنلاوهو دوعلا ىوس ناكملوقيظنامل ظ

 الا ومدةرصلا ل ماز» دولا رمل ندا لاهل و هميم اهاو ىدتحا كولا نديغنع ورم
 يي رز ساطبفو هذ نارا ةيلاهاولا مالاغدوعيلا اعدم ى ورامي ساوتد ناوي
 © ةشساْو نررلا نلاامزاؤ ور راو صوم بلاي كايا | نيس دس لوي هبؤنولمالاوو نام
 ايد منموموهو نلال ا دج نال هر »الاون نمل: ال وصرنا دلو ملزما راتلابيلا

 دعبول اذ تاجا! يطال ذاب ادسمر نينو اطبق. تاسلا لا عليو جلا

 يولع تاذابو ى قوما رلاحملا ىف نبارك اتاحلل نيللي الباسل نونماومب نوعا
 هليمو دسملاز طغى وريؤارملا ناو مزز دل اخئرهعتز دجلولاسلا ىلا موتها تيرا هديل سننلاو
 فلام ارانبشواهضعدر رضوا ايوا طين ويرون

 لها كيرلا لجو دهشدددا دع و اددلاو و تال العن ىمععطجلاو طفلا ولا عحلا هندي كيو اورمامالا
 ملال مشل ص ذاك رنا نصا وإن عم ةنص يدل يلا ذو اللاوو ملا
 "كور ذو ؤسو وز مهذب كل دنسا وارسم ذاكر الا يزاكو دا ىدمإ هدنؤ يو هيوم ؤدل

 لفرد مبا دلو! ى مهلا تاإكحدنم كيا لا زارا - لاما
 وعيا بطحلاّسإن نيله ندم! دنع وو امال ااه اومومز ديزي عن سحرا وحرصا تنل
 "اوشا نارملنانداؤالانم جزل دوو تبدل ناكر دشللا لا
 ا ةراومراد نينا لد وانإوب تام ةداسلاب

 نرعمجو ا نظيىور عل اودع ىعو عاملا )سمان !نيردبو ترحلولان ل صمساو ىرسلا ديلولاندهوولادو ارم
 ه ديلوش كدرملا تباويو نمور دنس لالا وداؤس تا دنع اكو تما جد كولي الاد
 0 ازالاز ,املادويزملا هر ّيشتولا ةسشلا هرم لع تلاد امراوفد ةلمملا» )ارشنو هرحاو ريش 'ش

 اانا دزعوور مزار ددوعسزاو ةيرهولاو رت دوا لادا دولا سة هذه

 0 ذيل الاكس ويا ادار ةرمرل اوعي بشر سل |. سانيو هن. تملا لوف



 متلو ةفينعولادسشو فورا“ ون دما ااا كس نيد نكيا
 , /مةللصاالووضوم باكل كلل ذناب تكولاكلْو ا اكطعل الها نموا نضر ارلا طحت زل رهاعلاو الا

 ١ ىإالاقو هيلز دانه نطتسو فلها نعت را هلا وبن. ادادض نع سرر كلود
 ١ ةتافوتلدارمتو ودعي دمساريغتف) رك دمع نا ىلوهركدو طساوبعارخلا ضلال اع يريكرسارلا: الملا

 | انزلؤو نورئازلبادااعس هلمالادلاسكو هدحيملاءابلاقف سينا هبرالامضاك ن

 مسار اسن هبي ديلا لع تلت رسل كلوت ساد ار هد مازيءاسلاودبل اروع لع سلا ىبال ملا هده
 يون دامو نيكد هسعدد مرو ىدانااكاباو نطقت ةريزيس اديعاباو ديره نركب
 ٠ .زلكوادضىورو دادغمتقلو اهصؤبتو نام هقل قرنا مدل ضاحلل سارعزيمل غيور
 ' دنعاهلذاذ اهتاوعاظحلاو مثلا هرهتنم ئذلاىدذل هدعاتت انجل لوثو سمو ليذاحلا .ةودرم
 ' ملدا هطنيلو د ايا ل جات الزهدعلانداوصمو نو ددع زول ولا ةتحرونلا
 . ملل اريد شتر تعلو ينل اياب فك كلا موكا مدع انقاذ هتضألانعداهجرامزم
 ١ قوياعدبلادلاخْ وحي ابوك ديلا ةبسلا رشا فوكلاد ل زيت زطنطبوهو ىدكلا شهلا دنع
 . ةقطعدرادؤيج رم ىدبلارايمزب بيجو اضياوخلههارإنعووريو ندا ع كرهو ىعلازع
 | كيييصزب سوي ىور باماوحو ىدبلاراسئدينجال أمي وؤطترادلا باكو نعساومرهتران
 لحد الام تابنالانععدويذوتإلادنعودر وكل هازعىوريودبلا لكل يركز و
 دكا ىدبلا ساديعنب ورهعذايحْب داعي لاا ذكح ورع جابتحالا وبال اهلا لقال اسوح
 قي ولاهو رمل اهزكوددرو دبلاوبز ابرز ود مديل زع هيد متذ دنا ىدعن رج
 ظ ةامولذلاو ةلو لوقا دلفي محتل |ىلاذلاىرابلا بإب عساه نعدنع
 دالملا:مانموجو ناسراهطالعا وهو ناسي ىلا ةسنلا ره نونا اهزخلؤو تاهل نشا هاذا

 للاي مو كتمومانلا ىلا |يجانصحايرومملارغبجولانب اعجز هدسز هس ابر اههو وتلا
 ريا خرم جوخ مالا باى ذلارحلو ىدربلاوُسح سى ل اوهو ديَيضلا جو رولسلاو ددؤ ماللإو ىزاجلا
 .ةادبنل هد ماسلا الخد ةملو نينجا لاذلو دال لعب ىسدبل | ميرا طماع ن

 ”مالاوادهلا جور طولا ههم تحرخو ةلفاقلا عماب تلون وسوف نمو عورماطسؤ نيجي لعب خوه
 ثول نياطبعو للا كيو نعووريرس فا هانيودبلا بيج جوت دمع .ريفلاهدنعزم نورعملا

 رد ثال وم عفن بدرا اكو ململاو عد وطه ذإ م ادعو نوراهزدب دول ِضف ندي
 نيكس مجال اذلارسكو ةدملوب لينا, باو نفور بدا نيل لاردب نوحتدنع
 انهم و ضراط ايفو نوجيدملا يشل هرنهن زل اهل و رجلا انا متوا ني نينا
 ١ عائم درب دنقلا هده ناكمولا ىرام وسلا ع ايده رايز نمىاررمرس نمهتوجر فت فلا هند تتح

 بش ناو انباصاز مسبوق بو دا بنوا اضالراسدق ا ساو ابو سيما باصال ذاكو
 بجاريفزو رسما عم نا امين اك يرتب ابا كلا ديكر ماو نيد )يسم اوازاولرقلادهملا
 ني رز لاد صدخإ!اراييدنم حمس ماوس دوو كيلا املس لع نيدمه اضل بالعاب اؤاسكلا
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 نونا رجادررقليلف ىردقو ىلا مرر ف نبل قب لسو دلع مسا لصسالوسر تعمل وتب هزعس وتر ا
 نسا انا هاربا نامطاملسلانماكم نرد راشو او ْ
 0 2ايام ايد ماطر نكس الايض ةدعيل بلعب كل | يزال ْ

 سلا او :رنمؤور خولان نونو
 ه يل يا _ركدبلا ىرمايالادلحزين اعمى ني ىدمملانااوهنعائددةومللو دعا مالك

 ٠ او از دم عبو اوهو | يصس|وم,ءرفعحو مدادبعىلوما دج زب هو هيلاستلا دارا ١ نأ مال .
 نجا رهو عيدي ىلا ينل اور نيرطقم اهي نونا كسلا منيل ملا ءاحلاو لادا

 طاسا ىإ

 ابو ةودص الت ظضاحلا ناك يدا لماع اوبلاسلا بز مار نساجتز
 عجز مم لكو الها نم ريكو حيشار داو رصمرايدورالاوزاجلاو نيشإهاولالعر تره مازكم
 فلل هصلالو ىدضالاذملس ندعوكم عمس تنال هك ترن نزلو 'مهلب مشو

 2 ايايارصمو وللا نادبرنن سادصرلابانةركادو يصل اباسحلا نيؤضفلا ظ
 يساوي ورب ارجو لنوع دمؤمابامولإطوقشمل اه ريميل ظ

 ادور اسكلادزي نسل نيد هل ول! هنعئور قط انهزم مكن عب نلخو يللا
 ور راب نسب مطوو رضينا طن اتوب شوا كلل ١
 ٠ رشم بتالفا ماعم همم هما اذفاوو ابدا تااةرامادتش نانو ا

 ياي عنزاباوراضلا تزيده طو ئيدللارمراف ندهن سنلاباو تفل ندب وقع دس دبخ

 اان نس لاا رنيم هل اباواىرالا
 دارا تبان نطو دجلكيولد كف كدرومالا دوس ندهلاندير وضم ابو نون درمان يحل ندطح دعب

 هنو هلع دءندجرابلحوانشبانلومدق ظاعغل ىرويبدلاؤ سناك هدجىزاولةرزوؤلاقذ

 ايدام ةودصن اكوشلان عدني نرمشعو ىدعل هنسو زيكا يا دشتي راو هرعت
 ةءامسصدراو نرشعو نماةدنس ف نركلاب تام افلم و ناهبابا ضال دوف امنلا بدع هقفن
 0 هذهرمال اهل وشادي مولا نكس هللا لادا ةدسوملا ايا نم ١ !ببلا
 الالمان دبلاشالاطدبندصمادبعم ,,اوهو ديلا سسنملارول ماوهوطيربولاةيشلا
 يو تيل نب نمل اداب اراب عم امساوسني د كو اكو تمتد واسس مزكارار اي مهق
 ذاك ازيزا ميلا ال طدملا عال رو نبط يدب د نيرهركل ادبع ني دوعن رفح دهلورلامو ئدممس اروبا

 ع !ى وقيد اوبن عزن هاو تدعوا كا يلتف ننسو تالا نرد نأكو دانا

 وكدا كسعلا نحس نبدا دنع نسحلإو ىزاوهال ئحع نيد هلزب دهعو ىردرميل اهنداررعزب د هلو ىرمبلا

 0 نمار ضفلاو! هنعوو رانا رمتند هاد كيف لعمالا ملازما
 3 ارك مجنرطو ىفول ارا ناوبعن لعن دعس اديعوإو تلا نسل ىلع شلوى
 اتالمسافضسممل إو تفرط مانلارد دس ن اكول للا وال ءفدابس ماتو طفل نبات نع
 اةارزعاطخ اكنبا ترفل ارمواع يصب زم معدل مذ ودم [نساو كلخ تظن دازجإلا م هيوم دستإملا
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 ا
 ا

 1 علوا راما كعيللالدعو ديلوونلا ذاب هس ططارباةنايلؤ ناسك ذاق 0

 ١ فاواويقس اردو نما[ نكحدملا ةرسنلااهرنع املا هاذ و ناكر مجلدا نوكسو دزمملاذابلا
 ١ اكل وضصزنسحلدص ومر ىذملارهتز لصزع ور يكغيبلا ةفضْي ل ئاكيمدصموإإنيمؤللا
 ١ الا نيكس ةدصلو قمل بلوشي كر دبل فلو نيرتعو عيدا هساديب نهد اهيفسالا
 ١ هلعسا ملل نوهتلادسيلاا بتناك ةنيدماو كمي ريمساوهدردبيلا ةيضلاهدطدارلا عزام
 ١ ةجورنا ذك رخل ني دلير دبل بسس وبيلا هدهوملأل مناور دبب مشا كرشتولو لاق هال لسو
 1 مهل مط بو هيطسإلصؤملالاق رخو ةركمهفو ىردبلانالف طلاق ةدقولاءزهاور ضب هشام

 .١ الور نب ديقر برم يصلنا دنعمسا ونامل من نيب شل ساو شا ماوه مطل اةوردب
 ١ طلعوا نفرد هز عداد زن .نارصلاناىودسلاورمتز يقع دوعسمو لإ اماو.:ذاورلسو ديطعدس لص
 ١ ايلإبضفر با الزةئردبلاىبإلا از ماني ناهلاب تن ةَحداكلذكو ضل اديه دهس نيكو
 ٠ مت اةسرساو هدادجلزتسلا بس ئرارشلاوتقلارببز يوجب ةباوهو ىرديلا مهليرشن ىمومئبهل
 ٠ 27 مسا هوكسرما واوا طن ما معلا ةلاعتةردماهلرل تلد انجب رطمادساو ةسشلا
 ..اكيديلابهو نين املس هادي مشلانيسادبعز نيسان ربعي ب اعواد ريع نيس
 وا نعتمد موال تاياوو ذا: زسح لاذ ناكو ابلا١نورعملابدالاوادلا
 | اكراضالل) دشن كسا حدنع ىور اهو طدمملاةلبسملا ندعي مل جاوا و ىرقمل العنب باغي
 | انكسلاو نيالا ىصااوانللاو باصالهندقفل ىردبلا بدال جرابلا ساديعو ادن ادارغي اظل نم
 قويا ادن يعراو تالة دنس فصو ةندالو تاكو دل يوان ضل تولي ؤدسدل قاض
 ادري يوتال ميم يعدرتزمن طع دموع ..هرهيزتفرطا اكورني امس يسمو عر اهنس هزل اداج
 ايدل: ابادإباناللاقتادصّس انكسانم ناكورد ىف نيعرمنمرججىلوموهوسبو نيديعسو إلانىرسللا

 لاق بعونباو دعس نيدو بو)نوحيورضم نمو ثيلاو جوست ديعدنع وراس حيئدم
 ا. ةلاداكو حبا افر صمم رحيم اموزييسضجو تالة دنس ىردبلا نحل ىلا نب يعنون ىحيب
 اج جلمو ندبلاولا بشل انهن ول ١اهذافو ولا ادلاوهدعيملا ابلاتغب فيدل لضفو ه

 قارة ماو اهظعن اك الذدبلاهلئ مران ىبذيمش نبع دعزمورمتز سدا ماومسا نال ائاالاق
 _دنمدولاو ءايلإبندبلان يدبر نيكلامىدعاسلاديساوباىتس انيرجملا قولا كلا برناملكؤ
 قرف ست هدعاسوب نمدعلم ووطن كم ذو ادب نال او نول ص يامل راسو ديل هس[ لمؤل ا نعكور
 ديساوا ىرهز الا ندبلازب! هوو ن تسدد دهس و دخلا خو بضل لع رعس مهاواهعبانوندملاز
 ,نابلكر نط عمال كنناطاضمولطوادللساؤناكاذكع طءامساو ديلان عر نب كلام
 اياز كو دب اقل ادالاةاناعزلب هر نب كؤيلبهي اجت دمت نرماعيذبب
 د فويل ىودبلانيلاَمامع يا تنال اذه تير وريال اسنل طدنواولاا هذا و دلمالادلو
 ناكر قاجحلاد واد ن ىلعانت نجر نيسمحلانيدهزسحلاو ان اماعلادس اديعو كهلان يراد
 هلاهيوناتعم لوفي وبلا ةرازفؤينيؤيلا نيللاماصختممسدنس نيرون نإم هادف
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 0و ا

 ىب يلين اهدنع نلللطدس دال ايران بو ةدصرملا وابا هعب_كر اضأ !رالاو لا بإب تسال

 هعادبعولا دهرا ننصو دول نىرءواي لك د للا نيم جيس جاوا اهلا تلا داووامب نوعا
 لاخلا وعبلاو لان مهارإنإ) سمسا دهغسادبعوإاو كل ذو نسمو كراج راحل شعل ازايلسؤ دهن دبع

 ايان نودحزربعز مجلادس انوا امو وجل ماهل باق بحلص تلو يتلا نوبل
 هيرو هما نيطصلا يح مساس: ديلولاو!بامضاايعا نمذاكو نوواسضؤهازمؤعالا هدجيلا شت
 حرتتةلثوئيالار مشل هنسديلولا لال تذل كرارع اا ىكورتاجفوضرتادباولاو الد قعو زي
 راج نط ضعلا ولالا فم عصرا نسل نيدلاو اسس تمقدن اوكا امصانسارشفلا نم وابدا سلا انعم
 راه زا سمس اارينبو ىلوعدلاسابعلااباىضبسلو ناريعؤ سو قس ِنادماملياو ديعابإ رواسب
 0و راجع ااا نعام كو ظماعلا سانيو ككل هنععور ترقد ىامالادبتذ ديد مساكم

 ءادنميوالاو دفق ىفترف نينس ثالث بارت كلدطعقدو دلقعدلاورنو معوضة ويرانمةلعزتس
 ,تااداوورو اسي ل دعم اراجخو نونو ديو طوونإاماو التو نيامثو ٠ اللا زاكورواسبنب لدعم ناك ى رانا دعماراذعز نودصت دع كيو وودلاماو اذن ناو

ٌ 

 ا
 ا

 أ

1 

 ا

 ا

 ١ ٠

 اراهدهؤيطتس اوزيل ءايلااعدسبو ةثئأسا ةلوتنل اهو طنا: زسطتنلاابلا

 ليو ككل دنمجمتا :اذاو بلاها وهارإو تلا هسادصا اممم يا زكمىلا نويل
 شال ىراخيلاهلكتدانا ةنس يمت نسا ناوهوملقانو نيدإو ناهس ناشرون ىهقلاةوطفاحلا .

 0 يبرم. كرا نيب رعو ير نيباكرونل دايز ماوع)هيفماسح دادج ماجي يجب قري اك

 ران ورصنبدرفعجوإو هنعدهايي مقطع و ريما ةيزعي ىلا ةسشلادبش امو
 كيرلا نيس انيؤعنسعلوإو ىؤلادلخمز نسحلو !هنعىورمراولا رش زيذادعسزعئوو دارش لدحم

 داموا ملا ططنصلاو ناحل دب متلامكو اهلا دنعئور مورس نم ويصب الص)ماماىمالا ٠ لاا ٠ نه 00000 0 : 1 ا
 ٠ "يشي ظفللا هده ىورخلا لا نلوم اقلزكسو هميم ااهتب كيبل اهيتر نارا 0 ا

 ؟ا5ةنعزبكل ربو ناركز ونجل اتف ربو! دركذ ىدئي ماس بسوي رباذولإ كذا رك ورع
 هزازناكو فاشون ندهتؤعىد دوك ارهتاونعو ىوننمتماس نب برطلي شلاريصزب ثول

 : رس د ظ
 ار>ملاددنخ تعمس | جناب كس عوني ناك امزجي دلال كوسا زد ادنعو رم ىرقنم مل ةبضلااهدنهذؤلا
 قطر فول! يانكف تادد دنع تأ نعول لالا نع هتباورىلاواصلادجصزب ديمة بدلك منهل نيدحم |

 ارت امميزاجلاو ناعلاولاهلحر دل قلاب . مه مليا دبعن نصح يم ريعلا نين اىنام هرهل ةقلا هده اذا ظ ٍ
 ه كلكادللا طادلاو مايل باب نامت نيوهوجسلا يردي ابلاق ممر قدالمومزوملاةماق
 صغمونفاكوريودانجلا دالاس نب نونه عجول! مااعرف نمت رقوعو ىدكأرب ىلا ةيشلا هذه ٠

 0. ىاديلا ن!راجلايفمندماوادصنيديل ولادات ىمدنعىمد زعم نبيا وري
 ماليا جبع دبل ةيشسلا هذه وره ائايلا راي مزلؤوةلملالادلار دما ياو.

 انفلا مزمار انهروبلو ولو بيرق شاودر ينوه لدرس ادبلاهزابلتيذلامهيزتاورلا
 ار نراهن نا نابت دنس ازي«نيسمل لتيار يلون ارضي

68 



 مقياكدل تنكو دس اددظتس وصول فودوتع رونجؤبيوصوظضر الالى زان احب
 | يانارزااليضوفازْم ظنا دواداخلانيط وقد ىدلاوهو معاش ىاطلا سن ىرحتيطترادلا لات

 "ل .ىورحل ا كلنباضمةطوشىدسالابمقز ةنطا دل ذلاةابطق ن
 ١ يجب يدهم عيشي ديعسادبعولا دج تلوهو .ةورجملا بسلا دده نور رانا هذلؤ دوال اهل امو
 ظ الريثو هداديعو ىددم ن دما زكعوو ١ اذنقلا ناك ن اكادادبص اها نميورجس اباد تررعملاىورعلا طورشلا

 | متفاوافلمو نيسراو نان هنا نمو اظل يو درمزىنيدملموإ ده دد اد نايخا
 , لارج بسلا هنوف لها احلا نيكس هملول دابا رقفن ىرجلا نوهسؤ هاربا
 ا .ناكنال ىرلادل ليت ائط إي فاما ىرخانسو نيديكذ مجازا بقسوة هذه
  لاقرلا»الان لال وّساسا دن ينرقلو لس والزهد اق ايعاو وللا سمس اا عمر جلاجل
 | لو مدان نسويو احلا ودعم و يعم ذلارضإو هْياو لمس الإ هدو! هنعترحوودلا نع

 ايااعياءلاركو هيمو اباوع فكر يعل | باولو ديالو عبس نس وينو مهلو اني مهماو مهسا ه
 ا هيأؤيسلاو مهمديلا بسنملاداويلزعسبل ماوه ريبملا يضل هاه داره ىنينإمامْيَسْو قلل
 | ”انال اذورملا دملن اكو دوإا ضياع زم رملا ىريخاراننغلاؤبابحي جوان يج نبع معجب ديه
 ظ نعيد لباد ترحب ىح أ ةدهجكادإ دولي مس قالا لل لسددلو اساور بم
 ٠ *نيربوواسن تدحو ىلماو ىوغنلادبخب سارع وسلا ابإو اىدوابلارهصزي ديجي ايادادجخيو جارسلا

 ٠ نيالا زاتلا ولايك ذوريكادعسر إو رمل ناوإهدضحو طايل دهاديعو أعلا

 | مي كاف ردبل الشو راو اندرو الق فيلو مصأوإندعلورد نعم قد

 ظ سوما :فا شل اذا ذكه ةركااو نينجا ةيدحلاظافحزمىردلل
 2 ناد اجو قارب عمو مناد وبك ابو وسيع نسحلائؤس ولاول باكو
 | مشا هيسيب زلت يسن تانئباال لوقو رصاباتمعت لاق
 ةدناكمانحإؤ لو ديطع مسا لص مسا رثوسر ترف دنراسالاابوغي نم جرو نمالسزب نك تيداحأ
 00 ديتيو ادع ذارناو ماسي ىنك )فتشال
 صفا اليل اخت ناكاىرجلارمل نر ديعس ناوموادد ضو ذااقلم »ب ىوشم ند و صخر! هنا

 ةاسيسورماو وكلاب ترح تحل وطلارمتو .ةيلاهاداسالا ردا: جلد تالا دولا سين

 لما زطعاباوضربو اضاهلوعا ندمان دمع د هنرملاب كلو 42 ناجز ماندو رتب
 * ماطادإو بنك اويهار)نرمةعفحابادادضمو ممل اكمل نيكو رهو ىبخرسلا

 دبا دبعزدبلسحلا) ادكموىدسالاطط-ئبرغصتئ دهب نسل دج نفاد صل

 احتار يوما ىرلاإو ىدازلا سانا هن تعد جدال
 ييريرامنس ةدهتلاىذةدالو تاكو مالو هوم مل هنن دل كسلا جياد فوكو
 و! ىناهلا دنعاكور ىريوعلا ارصسسب ديو ديك عاج تدعو دارغيمدقو رواسب النو
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 كسول ىلا بسلا درنع الاهل ولا, وكس هملول ْمطملارابباَ
 دنع ثدحتْنن ارجو ارجل اوسمل عمن رهعديدادرعايوومهملاو نفسلا حظ م ن اكوا احلا بوكر ةمادتساو اه
 "دنس نو ةرادعزب جود نعول ىور ىذلاوهدرمبلايناكنارعلإ عمن ددؤطقرادلالاةىراتلا
 نبدهغزع دحيم دوسا عج نورعم وعلا يحول ديو ساس للا وهاوانخوس نسي حاةلعانيدحفنم
 موو تاور مو نوراهريروفسنعؤاو نوكلزدلا خو ناظفلادصمو حبو بيصئنيفسو دنع رفعج

 نسا نروورماصنيد جز وبيو ىدنابلانماس ديتدنعو در هيف عيد زدةنلادبعف
 هو ا فنصمز ويلا نكامب قدحو نادوذ نؤعلاربز ني ردسي رمل لسانشاوالاق نو
 لاو طين دتكو سورا مهارادنعانداذاد ىلا عماماسدنعتنكلا كورلا احدن دهانات
 ءاوزيضو ناَمهْس تاو نومامد تفل افتر ارلالبسو ظاحلاجرسمل يمس اندية قدس ادلع
 ات( ددز ندديؤلفاودعولنسوزب بف نمل اهلسو ميسا كز عمور لاايع بو ذ
 يالا مهو دلمجلاراىحلانوكسو طول .ايلاوتم رحيل قلاّسعسلادواوربانب ساد مبوب! دنع كما
 يانامالس رز ونعذيرجمو عد زم الطوعوزجملا ةينسلا هذه هدم لع مادولاو نفي
 ينالوا ديم وعن يدم ندش سولو < دم ىردجي اوجزب ديبي ديلولا زارع نورعماءانسلا شله وبهتملاووطو هو مملحزب نوعا نلف
 لكلاب مدسو لاجل عرخم براز اتناديو نمد لو فطلا ربا دونع نوت ودن نودع
 يؤدون م ءاهش اد ورا متئامو نم هدليىلاداعوربكالاو سوناتا فلا هريزوو سالم
 اكول تسرح نبرفعحتب ه دادبعو ىلو صل ئوحجؤدججو لاهل انبدهاديعولو ننادررملا ن لخب د يحدد ملا
 دنناف رش لاموني تدضلا راق يعبي هنم نلختتنكو ووش إ سوم نادك
 هساب كريعا نا تفوضنلانيطيلاةورمرةمل باباضامجيباندحامنانممرتماذا جنب سوات
 ةبِْسْو نيس ىار ىرقنملا ن اوفصزب دلخن ا تع اسال كلّساسن ادتود طبرجل رمنالاَوفانهْوم
 هلق نعت امالا ظل اًتضام نسر اان ال مالك كنا حلول ضن يسئل لكن طهر نوع
 هنسونم نارو ئتلامو هنسايقو ننام هنس اجرا ةدالو تناكو لق نمش دعما! تالق
 لموارد ود راحل ديزئدص يودع مندل ماو إو ننياموهناقد كح
 لإ منا ماو رفنموس نم داو ايطساو هول! ناكدئكالعا نيواطلاىرتجلاد ونعني بي يدب نب ىدعتل
 . نيدهتو ديوس ئدلانعو تح بدو ةدرمزورا شصزم نحل نيكس دادض لا نافارا
 دج ناكدعس ندجبد وسوف دداعلا دنع دد مهرقتو ملا جحلاو ةصسو متو ركدلانبديحس دولاب ضتلادبع
 ككاو ىزكلاب نيمن وجل موو جا ئ دعني دجلو كرش بيلا ني ديس عشلاو ىلا
 بانالا الو تدحلاو ءانراالو ىدتاللائتوقواىدعز متطاودملان للا تو بزل ناكدهت سابك
 جامل نيامو بذكر دحوم اذا لحل يلا دما موقد الوم اما ؤسيدل راج مكحو ىتفالد
 هلل ايري دما تيدا نإ وحمدي موف ارعاوصحتو دنس نيعسو نال علب نّسامو عبس هن نمر لوا
 ةلولااعلا نموسدملا تسبوا دهرعنل انما دنعَسكو لحل اوال ىف نفت ىاطلا رتل وفانس عمو

0 

0 
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 ا قو دزالامؤبكلامزيرت انهتن لع م ومالا اوبس لجو ندلالايروعمز ميس نساطهر مو دلل
 يروم زن ملسوب) هضم لَسْرِك لامؤب رامز ناي ورمتنب هذي حني لح ينيعز ورم ع

 و قرص ءانه تن ابد مازلمو لو هيلع ساس الو سر سلسل لاذ ل دن ني تسحزو يع

 اطفي تدحو وكلا لاريسلاز لا ده ودعمال سال مر ناك دابا وعلا امرت نمانه سنع ورع ١
 ا لازال نبلغ هلاك نوت يكتاادؤي يشياطعم لا ه

 ا رفسابوربةريكتظو ورايا ةبشهاهنعاااهزاؤو نكد اميل امةيواولاو دحر .يلاؤن
 !اهيعددلا كسلا تضف راملا همز الار وجيت كسلا وعل ىط زال اويتكس فاننا و دلل 00
 اا دال عسا «ارجديلا 0

 ١ قمل الإو نئطغبن ْيَحْنميوفنلا ايلانركسو مهل فو طن ماطوقنملا ءالا مب نايم 0
 ْ ملا ودعا نمل ااريغاد شر نمذلح يهز ره معوضحول هدو ابو هوددل لا ةيضلا
 ..تسوجلاعماعس عمت أعل ومر اهلا قو نوف زمول ماحبك حل رجلا
 1 املا الادبعز دو ديا نع ىو را ثلثو رص دعل هْس نامو يامو نيرو تلت دنس صصيإد لود

 مزيد زفاحولإو «وحز طعن دملاودجيؤبولارضضولإ هنعو مر مرتو نبيل لا ندرس دجتو

 ا لسا وذا ودن اند انو شا هو مام ,وثاو

 اقوماد ىو ادعت لعد ىرودلامهاو! نسا ديلانع ور جريب يورهجؤسفلاواودشا وني
 ١ 00 ا

 | ا بعهساوودوودجتن ندا ناو دام جك رفد هشر اما

 2 قؤيعسو نيتادنس ل والا عيب, فواد ىرفشتملاوراوضدنع ىدد معو ى درورمسلا مهإوانيدهعن رج

 نيالا ددجولابض يراها مابا ن لص سادي رضيعا دبعئيدمل دج اطار
 ظ سولو نطلب عاب عمساَهَس يكدر اكو دم مو هرم دادس اضقلا ىلو لعلاو ضلال هازمز اكدادجس لا

 ظ انلاىل وو مقنع جد ضال وراهز ىتومو بلع وحجز رهلو) ماكن سورس نرهووهقلا بوق دب

 | . هلم هلع تاع دنع كودك فارم ثدحو سل ز:ناوسماش دارس دحو ديت نلابوروفلا ةنيدمب

 دهرسللوإ هنعن دحوم هش ناكو ناطااحلاىدزمالادبعسي ننفابمدهجو ار ئطقرادلارمتزي عز سمو
 اناناعو ن نيعبسو رسل هنسؤ ردألو تاكو النو نيسو عبس هدس وتو ىرصل ال انطلانب نيسلازب

 _ عيشاطرع هنلَلاءانلااهزذلؤوءددشملا هلمل الو مزيل رباه مهارولبلا باب ه

 ناكر واجبا لعي وح اندعفسا مة ذكم ديلا بنش ابا سب شرهم امبالا
 كيلا هنععور مالا بوفصن ديغول سلاابا عمت بولا ىويطب انك يم بكل او نين اهلا قنصالاع
 *ندارلانس مراد رسما ده نمالا برهظواو ىرهار ادهلؤ ريغ نمل اواو ىف وهسيطل اهدادبعإا
 دز انا نكراشإلاو م١ ارديديهس محو دبلن نايت نالاكوىر ,اهالاهم خي لشن تاحبو

 * لور نبورعك ب كلامنيورهتنبر مرضا نبه ةمرتل ةلَهْو ' نامبولكلان نالاةورمر مي يلعن ن هسا

 قرنا نب نوعي عفو خبل شدا دبع زم ادوعؤسو سطع سا ل صوبلاعما ارديدسهت لنائب نع



 وسلا ن وجيز مالاراطملادو اد ىنانعىووب .هرطسب و سوهو هنم عت ةنووشينالاديه يودع ظ

 0 قواههتوف نموا سشابرطوفملا ءالااعدجد نيسمازوكسو مينو رابلاسك اتسم اًماؤلبو ني سعةلسوغبؤو

 كلا نسلامازربجز لا متلاو !اسرواسشولواورق نو ناتسحلاةبسلاوزمذؤلااهمل

 هي نو هوس يفوراوعلادنعاوقدل ذكور نيا دعوا باص زم ولادي دس صير وا لها ظ

 ايده ادبع ئديعزبدمانبهونل|ولنعاويسإ نش دنع نينو رواش ماشلا زمر سداد ظ
 0 ماما دونر ىلد .انوسعدنس ودم دادس نجمات ْ

 ل يضادعسا ناوثو مما لسكن اشو وعلا نيدسال يل توعلا ني ورمي سارا نيدانم نياوهو

 ساو نيل عا دادع يوجد ركاب نمط ويب دم لإ

 !واشاو درا ملو هيب عام هتلعلو زاناكس دلل نساندازف افراسو هلع اسال وسر

 00 مادار هل هل او كلمشتم نملان نمر« طرا و طلسم

 عرابي وان يكسوزه ولا نم سنف ولا جينس جدؤهستالادار وراسانررلسو دبع باوعسا
 20مل مهنا باري علا حو دمسزب مهارإنب صوف فسوو نيل
 سنام زكر ةراطما اةماعوريلولا نرش هنعئور ىراشال ادعس ىجنععوربوانتل

 و ديضلا ملم رعو رولكس ىدادض ياللا نسل 0

 االول ذات نيو سلال نإ ريل اريك مسد ادق دين رهحأووعسموب! نا 'رخاتلا يمال الومأب

 200 ادا جرخردملاو يلج اح اكوا سري نارطاو لابجلاف كا ناو ذا نا للعب

 يامي ووضجلادهلا ردو قروب داو ذاطحنيورهيكبابا عمساياعال دنع.اورات كو رايرلا لَ
 يا عدد ل اهانه تو وغلا الس دجال او نسال ات نو
 اعرض انعكدد لي ا! نمل نعمل ارالأو دس نيمّسنملانم رئباعجرإو نيسنحت لس دودج

 هليخيجوم كلا طم ام ضفائر: ناصنررفاخو اذاق نيف بون وربك م

 وتلا نكىدربددالو نم رمارلا بو! نيديشا جاز ة ناك ىرلالحا نم دلي لوب ارسم ىحب

 يلا زدوادصز وتب مو تيان دنس والاب ,تؤتامورالامتتادنع ود زينا
 يكل يضواو نا طرده نعووروعتلاو نا شلاو قدا عدوي ممن وسيز حب منا جزل وإلا
 اهلل ارييضز ةراعزب راهن نس ديغ الو ةارحئلا تنمو ووكلا هاو هدادع
 ل «و تاهو نيسمجو نمل دنس نمو ةيوصا|روجر ثدوو ه متو ىرترلا نغكو ادباعناكو ريكا ١

 ىوراتزب نيسان اكو مالسال و دِضي) تسرخوا يرونمر اهتز نسل نعت دحملابا امو ةنعنا
 نومحلامإو نيرو فما وبي زيرعرانوا زو لال اذ ة شاعرنا
 ١ ذهل عوزيبضرا ناني سسداسما فطام لاو *كذ كدليل بوه زغلارع

 ل و يزل الاي زا ةدصزب كعمل قفل لا دبش مومو نرمزب ع, انصرف
 ا طم | 5 أى درط وح اساوساد نزل اناثدع نب ك عم نمد مز سارع لاو شوال '

 0 ةينلا انهي, ةرملو ضال نيف لظنورل دكار دال نوسمما مهي
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 ييوتسشااّيشرم يول ادابلاو اهمال فرس انامل ابواب
 2100 يرن ف ضع هيسودنب وهو ني” ملا ةبشلا هذه ذؤلااهزذلؤو
 ظ اوضه ؤعاننل اقول وودا جسد دج فم ناو هش
 اغا عموموجو تيما دبضلاهرطهارهوفنئويخنايةلوقملاابلاامزلفو هيجل رابلاوشن ىلا

 اي ناب ردها ةءاجم معاش دارو يطعلا ايف مح اوبنصايلهازاوح
 اور هيو رطصلب ء)ماتنلا قبلا طنديخبيلا نكترفلاَن ضو يلاناكو ميلان ]نقد لحب
 1 ا او هوت جرم تيلالما َْنغا
 نرجع رهغدنهىدر ىرقما مضل نسحلاز هك نعشدحالظحل اش دان اكو ةدم نينو
 ريضدنس نابع ارنا قيمها ديعزدجل زاروا نسحل نوط ضو! ريور شل
 از مزرعزرطس ذا توعؤبا نامل نعومي عددي ناكر اعالج اكول قاع
 اكرولاو ديم نتعدراعرمتو ىسحللورجرمول يواصل ذللانعئوب دنعمسا صر كل امْنوْش ىو
 انيلارلعاّرصبلا ذهبا وقوماناكو نانو ئطقرادلا اجرك: دسهتركو دو للم تلغيم
 ىلا ةبدلا دنهل دايانكسع نورمان وو ةدحول بلا فن اىرمّييلا نير يمزيرمزم 0

 سور رجونبت ركل هريس اخو بيجبادلاق دن نبك لامزب توكل وهو دوعن دري نمل ةريس

 للاب اهزلؤوتهالااعرس ميل هدصوملاءابلاركي ىداوبلا محلل رابلا باب دنية ه
 ياعسن مهارإنرمتبلاطوإ لانسر دنع ساتر ىو ىلإ نيدعسدلو نيوهو اجيال هدم
 توكذدتو ةماعلا /فدرمملا ىداجهلاَتاَسلادّسفلاىرهزل فاو ىلازب عسزب وون داس زبده
 نم نزلا ويوم نيدو نووي لإ نزع عالق اكان ع بلاطو ةفنخلاىاهللؤمدلاو
 دعا بيلابو نطل كلاس نرفعجني دولاب مسد ادي ىاؤم ايف ذكي, داب يري ذيل

 + 9,دارقل دوحني ساسلا نيدمجرمعانإو ىرعالا دساربعزرض كيا عل ادماحزب د وانو « مارا
 اوم هنسؤ)ةو نات هنسؤ ةدالو تناكو ماش ناكو لحلب اذ نين دمل كيا هنع

 يللا ورا بإب فدو رماعجداو نينو عبرادنس ةرالاوداهجف تامو يلو سؤ نةاوركبو
 را «رمئع ل مسا نرداحهّ دح كور دعس نيرماعزعوتاقو ىف نبادعسزي, مومو داعب نطق

 ةردابجزب همام دز نعمدنعىور ادا نعرعس بدماء م كور دعس نبوبومئ داوي نيدهغ
 دابلاو دواذهدابجبزب مامن عبر حزر د دا زمزم وان عش سالو قوس مر دايو ادنع

 حلو دلما ادإسكتىو الا داوجلاَنقلمنورديالوأءايجل اذا كايف لا كننهسعاّنلا 0

 انني واجلس هاو برضا دهي نيو مايجلاةسنلاهرهو ولا اهيا

 هين سادعؤماهتساربع انيماهعورا وان دنس بيز : مان هميي اش نزيسحلاز بيب
 ملوي ذقو :ئفرو تل فورس وملون ماعؤبىلومىرامجلا وم :ماىلا

 4 3 دا اوعون انت يسولالاةوداملا انما ادام مزمل

 درو دسسوإال انا نكس يوهان يوان اىواجلاءراشالا هلادصزيدبعزينساماروبإ مالو

 ظ



 ه دن دموو دولا ةيشملاهرطذؤلا اهون ال نوكسو هدملو راين والا بايه ملا
 قددلاناريخنمومو هركداسو ىوباهيلإ ةروههتملا هسسنلاو ةرمرهغانرا جنو اهل ان ةاهرمع داب هنسقؤيبام
 غوش دالادعسو! هك ذؤسلاعورهاوجخز دمك ىلعندمج جرو هل نال طز :.كذف در رونا
 مو دام ى ولا يس نسخ زعاط ميدحبو زن اْاَلاو نيرا وبنو قالا دن ميدل دان
 0 خاَسبلا .اتلاومابلا باورْييلاو نيحبلا لدن رمد مةدحملاىدفاكلا ساند هت دملادبع

 هوذا يشمل در ننال نَا هقول ضخما الاول هوتيل رابلا
 مقوعوور كاز ولازم قتلا نادمعن رهام ةرضلا دولا دوا سنو زموهو تطل زعتر
 الضو داعز ادمان لضغلاو!ىرتورملاىدعسلا ديكنب هسادسينعىور نانبلاوهارإز
 دعو ور كاملا دس اديع اماما مهار نزعت ديارنا داع رن
 هالو. ننناولاايلنيكسو هذيل ابلاغنا دما نوابه دع
 نسحب اريزحلا بئس ىرت سم رف ىهد ناد لا ةسندلا هدئهن بلا اهل هلمملال ادا عفو زيجلاراذل
 ددسن رطت ضيفع هريس اسحيل ضوبت عضل رتل ارئتسلاسدي وتلاذ ادعو نسحلان ديه مادبكز
 هد ارادت وعل ادهني رتضج الوم سالك مىدلبلاهلاونديع زيد دود
 ىائيضوو ورمل ه نس دا وو ههرإو نيعضو ىرحل هنسر محل الل وانادعسدالو ناكر نيش عمبئذلا
 0 نيج نيوتن هزه دال اهزتبؤو فوك تلا ءنلانوكسمو دولا .اما يع ىرتبلاّ عش رامنح

 اارصاوم رسولا امو مميريلاو ديما هلسلاو .ةدودايللمعو ديزل زعنالثلا قرفلاودحلوعويد لاما

 انصار لاند هلو هضم نير نامت اووف مام اديس النك طوتووجاهلص ونسال
 نايا كش نمورانلالهاؤم زاك كور املو هنعس يدنا, كتاذا منال اطل هيه
 ديرما اَنرفلا هدو اكم وو كالو همت كسرة نالها زمن السى درطعيس ارصؤلا
 0 ىرتسلا |مزكز مسكنا دناولسلاو نع دسايررهتو كابا بكا ءدورابالا نس مد
 عضو ناوطو يلا ةبسنلا هز دال هزت ينفع نمار فس هم تطوتملا بلا
 تسوق دحيه الا طهلا نم ىلا ندي سيعود ادهلإ ةيشملا دونما ووهال ادام بلا
 0 اقل الواد اسادبع ننسي نودرركم امة تئيمالسلادعوومدتلا دز لع
 طور شل اديه اولا مؤ, ملاوب دواي زمانا ادارسكو اياز
 انهض رضا ناوسو ىنزا لال حلاو نسحلاو ان, ىلانولان ههدارش مهار) سا ايم دادغبس ف ورجل ران
 2 دنا ىربلاو لاول يزل ]ابا عمدا يالابإلماز مبا نيازي لزم
 هيا ضب ؤديتملا نانو النو مس هنسؤدادخباحدتكت ومالا اهلا راندا زةلفإ
 طن وللا جلد اياهم ابا عدو نونلارسكو نكلا,قف نزلا اهي ةدعل
 ماه ؤاحجم ندعو ديب :نرد وخوف فصل وم يسود دنحلان نيدنق مسد حم عرق ني وهو يلا ذيسشدلا
 يفد دنقرمسا) هس 1و ىد ولاد نويل ثِللانرفاحو وي ردنملاوقاسكلا
 ”ةايوبورلاْوسلاة معبر مسلادزبفدجوسردالاريمسو الاد ؤصنرخ بدبي فحم مشل دنع

65 



 نيرا نيدمجنعكد ر ديطعاورقيل انما هشه دز ن اكتناالا ةيبرعلاو ندد املاعن اكو وعلا هللا ذه ذاك

 ندي زمئرماعوموعادلاهطعولانيلالهْر جاله دلما دمر لوا يوم رح لعوامل

 ظ | سارع زععنو بلو ءزعوسج هنسنادويامو نيسخدْنس دلو ءالولا نيذالعيلاو فره

 نواه زم وهريز نبدي تعد اجب يتحلل .اممالا يو دياسالا ل نمر اكد نبا دنغىدد

 ٠ هلكروسانمدسا اذاعةعبل هوجن انطإ لة نما وسو ديل دس | ل صؤبلانعاهزع سار ةمساععكيلم

 نتناكمهارزر وسم دنعىور هداف عائدرر ةرسلا) هانم هارلا ةرعس يولع يصر! ىرخالا ةممجلاولا
 | غاكويب ايخالا زم تالاف اوالاببسب يلهنحالا دلت يطع يفساف دلع وبال درفت دور هلت طي

 | ةمهلازئئاتلا ل هال ةجبر نناملسن رسلان انيسإب نمار رهعنيرس مسلاولإو ابدل نري دنع
 مالك الحا بعزل ياارب وادا بل طحت كاسب
 . نييفسا لالي اديدشر نب اويل ام اوركل وبكل نظامي اص !عبانوشلاوإ
 نإ اوضيسبو لرسوم نب دوشرمابهلالو مج نحسن دهبكب بارون فوسلاوراغلاو
 دبات اوناهيطز لعّوع انهما طببودبز مزز ننس ادإو ىلو يملا نجلا دبعؤب دج
 لامار ناكوهارلا نيسادؤاوعاقلا ادم ساتاوو هذ وال ساديعنيديعيس ادبعولا هلم م مهي

 ايتازاسد 00 ا ديكو
 هه اا٠» « 06

 ا المادامرال 2000 و راو نيعسو لا ناضبزوهتذافرسصاو

 ادنعىور نيرصحلازبورسعوىلعابلاورنملارهبوب)و ىوزرعزي مور بلا صاعد نعادم ندعو دادغب
 ظ دكنم نوعي ورجذايحيدجد يعي وهاد ديال كنس ندمت يرعوزلا لاو اوهدلا

 > يا سادعو الاودسا انام ابان اكذاحئدحسؤودنالالاةوؤنفلانب 9س ةريقولإهنعندح

 . ير يوهوال ارتقوا ةسشلادله رحم : ا فصص ناحزبدهع ن
 لبا كرايلل نب هددادرع سال ايلا باستنب هدا هوس اول! ةسشلاهراطو ويهسملاو لاوةيمايهلا يدم 98

 ةلو نايا ساهل يرض: كسلا ةسنه اهدنا نسما ءايلاو هول اب
 0 لا د ا ترسم كا
 قرعامم# بدال او ذغللاب افراعا ماما ناك اداماش نيرا ريطلاىلان رين مه”. ليغلا ني زعاج

 دس زيابلاب ايل اءيلاوأبلا باير نسو عيسدنسرغمؤانرتاكوساعدو جنم 0

 هناظماعس اهل شو فورعملاءاضا ويقل ادإ شل ادضيرعل نينا اهل و ةنكاسىخإلاو سس اهالوا
 .لاهازبوهو دلمملاب الو دش تركددقو عيب الطفل ينل ادهعْيب ريب دمار ادبع جل اوبارعو تشو
 ”؟ءالاو هيض و زا يذلا للاوسحو املا دي نال ايلعااسرماراكادرع ان زاكودادنب
 دو هلق ونمو يان اططن دحارسوإو خلا مسا ئاقلا مهم وتتم حينع كور كلو
 ةعاششلا رتل انتو بديسخالد ,انئلاولا نع دالا ءاطلا مانت يدالوةرعلا اماسي قو ا

 ناعساو نات ه.س نابع وأو ب برعمو هرمهشنامّوكاوا سس بيسلاأد دول كو وهلا راش

 رو
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 0 يطا راباوش نئابلا هسا قولو هيث عزتلو لاذع نالامزحض اجرا وؤنإ ةورضدنس

 نأ نمط سوني ب اعنا قام)س )و كواسا صيشلاو ازا ريش شو نابىلا سل ادرزص نوبل اهرذلإ

 2 نابازحنرمهالوامزرالا دي زمايار أب اهل تروا ينوون نامشراى روش

 "وول نوه دما دنع و هطمملا يو يحس انغ نرحل تلك دصووعومو نولاذانسوب

 دواخل دهن !نعتدح عاقل رىمرصم دو ملول |مدَهَس ناكؤناتلاذ امل اديحز نمازي لمزسحلاواو

 طهي ١» مروان دصق اميناكنابغرا ناياماو دمالك لاذع دفن ناكو صج دنم نوم اهلا لبسوإ

 هتاشالافيعف“ دو قاف دز ماقلاديعزيسملااز عت دع اخ ,الاخايلانسسللن ىلع زرياب

 0 اومن كوالا لدن رمل
 اضالادلا زفر ءالا نوكمسو ةرملوبريتملاابلاوهن ىدروسرلل يق ووانللناعز دم
 نا رازعناو ال دروس! اهلا ناسإ جولس هرب ىلا

 ناسف لابن المادح الاف ديشزب ساد صرب! رمل
 0 تن انيصا انك طفاحا ةدنم ندر نب ىتلاو ذو !هركدو امنع ىود ىدارشلا) انياناولسرمموا

 نير يلذدح عزيزه ىددوابلا) معن دز هدا دبع نعتيكل وفي ةدنس نيه اديك ان «نمول اهدع سلا ابار

 دنعماوو اولا ا نس ”ركل ست نمل لازم هنم تعمم لذ لسن مل ازطالا سهم ظنكم ا ىلا

 1 كاك داموا انانادبعو ا الماوإو ام راوزسم سدس فوم

2 00 2 

 ع هلو يسم يلا دول شعوبا نع ندعي داره لؤئدردابلا ناكسالا نسو نريترفعجولاو

 ايمو سادس ريعو ساربعبلاطوإو كدد اىيددلاب ليدي ىدر ارمادا ناملسوونبلا

 دعودادخ هدد ىدروابلا هيي مندملو سادصريمواو نيمامو نيعشو مس هنسير فص امو ىركعلا

 ةارلاإتفودر ىدالاديعس ندمان نسل رانج لس ىدعسلارخر ىلع زعاش

 دعو داديعولا ب متو ىد لا نيسعلا نديرو ىا يل متي تاتا واو ضاشلرش

 قار اقدزر نرجو راسم شاواعزو بخت وبس سدح دروابلاب نردد صال ناسخ بدول مركمنب
 دمثكدال نانا لنا «ديعزت ىكت او ىاح موكل هيلا ن طعن بديل زععور ىوعنال لالي ناو دابعنب

 0 ا اياَوشإ مالا نيامونيعشو نسادنس نيمرغلؤ تامو وفلل عنز عمم افا ادبع

 .تياكطمإلاباضألاو وكس بلان كيرصما نب ةذصام ىلا ةسنلاهنعواللاو رافال
 م اياتنالابدلمإ.نمرشملانناكاذاناهزياسالا فاسو ملال سالما
 ا اضن م هاديسا ند لاخورعسو ن دسار هدم  ىانااجبامن رات

 كلربعزمز ناسإجلاهىلهابلا ناندعؤدعمو زل بحمى نالت نيرسضكوب دعس معارك الام نعم طار

 ياسا ناكو عاشر ليو اداروامو يح نال امرمر برعنا نعت ناك نسيان جحا 7 انهما

 ايلات ةبديثئ راسن دعس مرا هديشح ى .اهرفت)تو دليلا وماهو راونو ىكو فوت ممل هيب



 بلو انمبووراملاطلال عر اان كم ىرلابلاب نريورو|يلاعرهزاولا:ءوانب دعس نملالج ندم
 ف |يمابلا اذن نيدبسو عبرا دنسوو نمو نا لاق طهي ىذو نافاس ادد لالي نوب ح

 : يدلي هزل ن لاو كيس اميحنةطَملا ايلاعس مدلك مت اي ومار ارلا. ناسا
 لك ذ سوفت عقم واللا اياوهاؤ ماو تاه دحة مس رفوريغص ستفلاو او ةنرصحتمل اهم مو

 تين سويس مرمل العامل دل غسان ءل.خاوارقن نارطعي مدشورامدلا امباس يرالا ادمن زتلكو مط
 نكسؤا مايل ناهس ز لعب ديلد جو اهئم نييدملا نيا ج!ؤم جيل لش ا ندلا ف طه ت كنغيخللاو
 نيولماوب مرتو ,واسن ثلاو مهايإن دود ماركا نررعلاىمارلا نسحلاو ىلع مهانإن يلا نيو رش

 ا الاد بز عزي عكيوإو تاما ثرددل وقسم هذا رص سادس وكرهت عىور
 نسل يتفاراشالا عدا همه اضالهلظملاباذ نب عندما كماب دولا ادي دل !نيالال جرم كم
 ,ايونابلا لاعداد زيمتادنس ودعي قو نال عراه دم تبهيرك لمن ل

 ل تاباشلاّشا ناز نمر ىلا يسن اديس مىرتلرأد اهرتل فد نلالا دمي عدفمن ومو هدأ لودر طوقس

 3 سوو نيمسادبعو ىوخل أ ماصعإ ايلا يىووؤ اد ”املاز اهاعز هإ نوم نب ناولح طنا اهنا
 وز زوهدج يابرطانتاو ذاكرا هده نم ناكد هلع اعرموادعاز ناكرضع دهأو ومعان ناوي نعنلا

 كايف امرتعاب لكل ونعيم هانا ناذ ذل رالف ادعو نط وزاكم نو ودج طاق ناكناهدعن اذ
 لونا سرهلا اقرار الالا عزم نويل ةدزيطلا فلل دال ع١ اهيطعن اكتشاونس
 درذلا امي عكو نفسر ١١و رش ملا ردلا و سوسطلا ولت ني رح بحل موهو ىف داةنالن مؤسف
 املي نلطلوإدنعىدر ع ان)سا بوكت ىلا نتوور نانا هده كايا رمل

 دمج ادن دهمز نيسحادهادسكول!: نابر اجار الا ىىىس نبديح نيدوجو رصس نا امن لادم انلا

 يزاداوراشالالس ناب نرملدوجوإو ىرازغارو دمز )دهن دهطدنعىور دعمز يفزع
 يدع نسل لكواو قاباىراصالا دودعتن مهارإندشحلاب نطنرب نسون بوقس قسويلإ
 223 تسهنسؤو انادعن دخن رمارتمجو !دنعئوراممرقو جاد وادوباور مرشح ولع ث دمت الا

 تاز نهاوون اواو ملا نيل لتندعؤبارلال عمم اني ديعنب ::نسحلالواو ناو
 انعام نس ورز مرتو ىو رمل مفحواو يحز ب لازيرمتو ولا نسحلاندجلو داني اص
 اكوربارعدعسو هريس ن المول اهيرعو قياملا امان ةرمتز د اجر نب رعت زريق يدي عسولا و رباه

 00 دمعك و دنع ور ولو حدو ريا ا ؤلالنهاندملطعزع
 هدهد اياهم ١ ني هالك هرملو وتل اباؤذش سان اإل ونرن (سمو نس ليس | ردا نا

 ايتن نيزذلنملانئامملا دسم امروههملاو ساس اب اهلا جيلا دد وعد ئاتسلذد لد نمور ىلا
 ديما امساك صا ىت اكدادخسوعدلو هوساسا.نمدري اوال اماني ايهارفل ١ مش اراازب لع 8 ديلا

 ارو ندمخؤير يعقل ىلاو نامل فقل انو نيسحن زيدي نيس لاو ىتفلا تلصل ديصزي دمج رسل لانس
 هذال يعم“ اد نادصادو دارعلاز دعسوب ا مهمدادغو و انادهصأب ريتك ءا جدت سانهى د ااحلا

 ايل يكل دمر ناكر ئساخر توصف دادغس د قيرحلا علا وو ءاسعت نب تع وح سرقو دادشسب وعل ١



 دايرسضلاو اهلا هطعنيذ هلا نرطلا دبع ساع(و نيس سساسعلا رق دولا رالي امم

 517 رماشلاو قزماىلا ةلحر هلو ب ددالاو ملعغاو دّمفلاو امدقم ناكوو درصكو و ناسخ دع ن كروان ق

 وا سند وال جورب عم دبع ف اكو الطن مها بون ىلإ لعدن ىو ٍ

 1 ناو مهاوا هرصبلادو نيعمر ىجبو )سيدها ادهسو دعس ةشش هلم وطسحلا وم ار

 بعضمابا ةنيبلل»و ى أزلردنلانامهارإ كيمو .العلا ندي أبو ديمون كيا ةوكلاجو دلاخنب
 ةياررلارعو ةيمحلاو عماخلاو ريكادنسلا قنهوراعؤرما صدم جيران ادديتت ىحو دلمرح مهمبو ىرمهلا

 ئنايحزمكرابلاز!تافنصمو ذولا فرك ارماهذلنعكلابتارمالانكو همالاتافنمل ناسا

 تاكو قل بولند موبشلاو راو ن برم مويساو يهل زبي الو نبمفكا ومو
 اسدادعرماواو ءوسمسالا مرد تسلا نازيساعي اش عمي الااظازعنإ يميل
 دير متلو فرسلاده نديحادماحجولاورشارذانض تناكو ع رخحز يحب نب دمج كون خم الام اماو طظفاعتلاىدع
 ”موريدي نيب تيدا :ارثو سادسلا ىلد رخال انكو ليم نرشلالعبدالاناكو ىريللزادجزرملز
 5 هالابعماللاو ةردملو ملون اريل لقت ىولابلارتر داري ررههسص ذود دس ريوق الك ناي هس

 ةيصالاب وناوي حفاداريفزععبل عساوهو مول ادا ةسنلا هنهو ايضا نم ارا هؤلؤو

 نسجل | وذل باهل ادع دصومبروبا بنها نمور لالا ارنيولاهن دما زيرهز دمإو ايم سلوا
 لو كرىرالا لابن ههاديعز دز رهو دما ديعدبول زو ا ندصسواهنعئورافإماو

 نوشلا ولسنا (ريرتوملان ده نعال نمو هتسااما ماس دش ىوامادتو الاكو ظاحلاههاديعول)

 لانك ودادج+م تطيق نسما تاو غب يح ند جربه ىانلا تابع

 هاد ارسل احلا باو رخو عاب دتنمتعمسادل تلقا «يم عمسإ لو دايحالا و عشستنانب متلو او دواد
 اًنيدقر مدي اناف كابا اان ادنابام كراس نب ,هداديع الوهن معمل ايلعابا تعمتلوقي تعم مس

 ميال نيورسو ناّمدتس صم نامرهلتمو هزمت هبال هل ادن ياال و فءادام هساديعلا ف

 تي نمىوابلا كهل وابن دماز دبع نمالالبعد بترو طق تر عرفو ىوادلا نيسملاو اهل زوم نفدو
 ب رشسئدهترمابها بهمس يع ازبوموو مامالارلععو رطل ديالو نمر ادنسا فس انعم لنا ادسلا

 يازناكشدحلا ولالا ب الل لابن يدهش دبع كمون اءقعلا» كو نال يساند اوبمالا
 داي اا نك ىذابارهلايسلل يع ماطو ! هجر ديدقلا ةوولاوبان وسلا لها نسانلاّسم

 نسال وكت رش اباو نور اص ندي فرحا سراولا ير ندم ك/اباوولا برجر بلا نيدمخ تجلب عم“
 هنغاريا لدس ا اطواشل ههارعو دهتددا ادي مأنلاو طال وطعن نيل تول! دم عم“

 افيد و عمسىواهال ىلا نادال رياء دبلن دييجو اوله اليو هس نييوسد عدلا ١

 مهد ريالا اكمام + ثدي وش نسول نانو دنس
 نالوا رلوو مهارإ لاا نلعب هدالوا ناكر وت نال ب دادس ودعتو هلكت رنات
 لانو مماته اظاهل سارعو كاد ىور نحن ده يدابصّنع نرحددالو) عمو عودعسو ا

 دومين دماعزدبلاب نمتلاديعديعسو لاو وكمون! هول ءيلع ل سور الخوئي عش دنس ناضم مريس



 قوز عدلان ببيجزعاىو يردها نعت لاديعز لس لرموز لاومابلا نمل ادبع نا دبله
 ليزر ريعومو دو رونحفت ايلا ازملاٌوكبف تالا نعول تلاه واد رن يكل ادبعو فيصحو

 تل صارو ديو لاق كشكول, وم نهاد سلو نوي شل بايع
 اأو ابل كارلو نول مناع ن دس نمو نييضون انه نس رص متر ةبكتازكس
 كي لابلانانسنديحنب ده ساد ركيوبإو ىرتلاو مهران رجيم و اننعو ور ىواعو امس هل
 واو ىلا دنس مو احلل اضلا ميم دهعزبسحلاو!دزعوود اكل دواد يده ىاسادهثوإ نع

 أ هنموور مالم وسابلاكبندملدبعس ىلا نتكوو نادجزلايذورملا ومان نري دلي دم
 ا تلارادنعو دوليا تهزٍديصزعور نال وميلاد العازل سدددلاولإو ىوادسلا عيم
 اججد نكد نجلا مغنون عدو نددلخ دلاله ىذلاىملابلادلا خرم و ىارطل اصول! ندمت
 كا ماوابلا] خذا مهارإ ني نسما داطلاو و طنا هلو نملا انس زب ديعس نيرمتد نور بعصم
 لف نابحئرذاعد!دنعووراسترت نكس عدم يك او ةديرمإ نك ماشلا دالي فس ناكو
 هلفاؤم كراس ونلاقاثورثع ةنسدج وف مرد ىلا زويد ى دعوي داو ذبل
 نبل ةينلاءزه نزلا اهزافدناتلاورهللاو اهتم ةدمي ايوان مضرب تسرذاو
 قروي طرز اك ري ديطعا ظاومس ١ اك بلاتونا لاو غير اولاداملاع انس زاك ئيضووإبهورعملا
 كرينا عفو وطفسلا ملبن لا دياب او قاسم طم املا دججم تمس امركم بوب
 ف و نيعبسمو ناخد نس ريدالو اكول عرفا رهو أب هيلو دوإ ينبع كلام تعلم

 وايضا وه ناكاومدلاو هيا اباوغي اوم زو عبمتس ترف ه
 نيل وره ادحللاديع يمل موا! اهلل ةيشلبروهتملارابصلواو هرعت رفاه
 ركزوا الرأس ناذذكه دسمان ل تدمي راض الا مرش نبدأ نمالادضييفيلإ نعذدح
 رووا ارا اىلازيؤم نصدر دار ندور بلاد ضل زم ناك كابا نيرضعاز
 يعج مارال سار زير وبدل ادبعوإصولاو ىوسوملال صمس ائرهعزسجوب امم هارغما جدعان

 لومي ابار ةامراوزيامو «٠ قؤيت مكوك ارانا ممتن ه
 . اهنموعإف ةسضرجرس ئيواديد رص بوسوإوم ناجز وجرلامرضزس ىرق نعرف ىلا ةسضلاهدنه م
 هنتي ةرملابوودسا ديدات ةيا خردل سده نجيم ؤلال اجود عسا لتس م رمصم يرق هدم ما نموا اضل مان بص نمتمدا خاج
 وهلا نمو دل يعم ار جلا نمد اربع ن اكوا نههطوسس ابو م مدق ىرهزا نعل إلا دمر سرسور عابش
 ةلسإ :نةيلرامجلازبا!سم نامحيف بعصر ااحراصسم راما تلو نآديعم بورعملا ناهكو سايصرلاةدش
 إل سلا بوباوراندإيورعو وعنده ادتو ديب نمتدحوتلا ملم او سال راخاذ
 رمت رولنففسوو دلال نمسا ساسلانب ءاطعودنولا ني دوادو دسعز ندد قداصلاد بت

 راارضل 0 ناز سادعادع ابان دع شعوب مونعشاب عدد ه
 "ودب هناا لعامل اعمى مث زولابولا هسا ا هضواول!اهزئفووايلار نهلإلا هر هرحوملا



 تا واكزباق امض نان راجي هلام حاهلاطحملاز ١ تعا ىعمتالاكبو اقل هل اهضارم
 انامهوف ذاك لعن طابا اتلسرلاذ ايلات هالات مهلا كدا دضاوملاعملاو | ف اسلجا ]يؤجر زسادصلا
 لارسال بتنا تارا تاتا ميلاتلسر اهو دانكمتن نان اطبش نا
 كلطااو دلو الو هيلع عداذارس دجال ننال لاترد هرب كلا دفي دمدروالف موون كاملا
 يااا مو ليفان لادض ل نلرلا ماج مهص انيطلا اياب هل اقمؤوسولل عجم عموم هربرس عضولإذا

 هنمدييا قد اير تانلاوعدمجتراداق هيقهلاب : رعت دركةبابلو»

 درو ومد ءاسع )لماذا ةلبلكز اكد اةرشسالو رق ابكر اعت هدو و رشة لاكمد ددزاكو كللب

 2 م ليرات رودي تاو
 رولا ناكو دم تادانزلادطع ناد ومو ليلو معنسا مبا مصارغس لا مف دل لص نادي

 تكيلمو دلم ىو هردصن اذ ب ارئاقأ كوست نول اهلا تكئظشن انااا طا منسرللل ١

 دامو شالوا فدي نايجيلر انوا رين ادلامنلش لحب ىدار ال اباد ناكو
 اق برحيم اد ورشا )قنرو هدادؤ ندوب اههرإو تل هنس ريشا دازم نين عساوا ومس تام

 ياني هلسالامداصولا لاو لالا نمور لالالا ولا جر اونمؤبحول ارظنالا قف ىانلا
 لوا زئاإةلاىرعنالا مايو نارا سزيعواوانل ينم تالا التقدم وراسل
 0 مهلا تلقفوقلعانزمومن كأن صعن فره .ةومدع كلو دلع رد
 رمت دنع متر قاذإو يدزمدنبلطتل ب اراموناي مايك تدعي مهلا لو مادبلالا
 لطول ايلول نبا نهال دمي ءابل هضاب سكأبلا نرعرااهلناواهركمزلا
 3 00 و م

 هبت وي ديرو اورطاطلاربقرب , نادموؤ لقسم ماو داورو ايزل اسوي زعابج تدعو

 قور مج توا سها ربهم زيالادسو ىدزولادوعسم ىمومو ىرتملانمإلادسووا ودعم هتيرففحو
 اكو عفو طاحلائدسا دصر)او باكل مهلا ندمان يعز لعددعاسؤ دجتز يعم دلال نك!
 و ءايلاؤشىوكابلا نيتلامو نس ذات دنس ملا ونتامو مالو ضد تارا دال اهطساد

 هن ساو يضاهي نايت هزلؤد نايا تزاتتاو
 رشمنووابلا راوي نب دهثسادبعوإو اهيلإةيشلا هدجروهنلاو ناورشدنع )وح
 ةماعلا طر انبهابا از هنوصاناءإسمم» يلا ,ازبهلا ديقوص زمن اكمدحملا

 دول كلمادب عز دملول سوو ديعسولا هاو ىرشَلاولامامالاداتسال او ىرمخلا قراصوا ندعسولا دنع ود

 0 محلا .ةياعيرإو نسعد نس .ديؤونو ىدوشلايبسحلانريصئبراتلادعؤموإ مز هرب هلو

 او نمل ردع ليوا مهروس ةنيدموعو لاب ىلا ةبسنلاه ذهل نيسلاورملرسكو ةدحوؤا املا
 اتا وشل موا يروا تود مدرلا تاكو ىلحملا ىجتو ابراج تن بلع
 عودارجس نان ا ىلماسال لعدن ني دوما. نيدو |ىمابلاوسك نرسم تعلو
 نيمار امرا نمو ادهع ل انقعداو يلح فوز سنالا كلذ عادوا جال اىف ناكرسلاب تزن اهو هتفاذ

62 



 را ةرند نديصزسحلا اباو عار مل ادهن يعز رمل سهل اباوع ئيدادشبلا مالم نمزاكو لا دأو
 .."ةئاضامتز دمر نوباو كما حلا دبع رمل دعست هنانحى دز جرو اولا ناداني ديل نسمع

 ف 8 : 8 5 . ٠

 ينو اوسلو عبس دنس نيس .ةدالو تناكو مهرس هريكرمأجودادغب تال نازي رمان ندي ظفلاواو
 نوح بداح مهارا تحاوإهدحو بحر إس نفدوسا داو نين امو ىدهد نس ناشب هنو
 امنا موتنا: ناذاورجلا ةودص اكتب ذاذعئرسكن يزور فنون حاسدامؤ مارحت )دم
 نوران يحبس ة نسدعب هدطعد نو والعصيان اقص اواو مها طمازمو
 سدر ؤدنكسمو ىرجلارب حي بهتستفنلاو ني اكد اذكألا ني دمج اوونلادسادرعلادنع
 طنط وكاد ابو واهلا تاز رمد نال يايعزي وي نيس سورا الم
 .لوف)دنجمس مرو نا سال زان هادو ئه ل ماك دلو ىو وتسود نعجن دهاذبعو

 ديت ما ةددصنا كراوين دنا تك يحلو لاك جدلا مهارات لظفلاو! هنو
 ياو ؤيتسب رس دنس والا سدر تف ددلومناكو ىنروالا دس ادبع دهجرب باو نيف نيؤسفلاب

 كامرا لمجؤ ل.س ندا منير قمح لجل عولاو را مهداو نيرشعو مشدنس هلا عير هتف افوو
 ٠ وجوطلا ةورسم نب ديزي دمار ىماقل 'بوقعازب فسونو ىن سل ىىحنادهخز ويحمي يلإوسر اذا
 داولمهزلاو سراوفلاول!ندهعدنسىور ىرطلاري وحرب دهعو ىنادرعل دج يتسحو ناطتلا ولعت
 وج را وعالم ايا تلاس بيظحل او !اوتمجرغو ركن بلاطو او لتس االاو ئماقلاو
 هارون دمازع دعم طلضين نضل دادجت نساني مقسم هر ن اكدنمل تعماانل
 ياو الات تبدل زم انين قرم نكي لارا مساويا ناكهنمانممسا لي فمج لعادل انبدحا
 أر هديته: تحلو مودال عوع دن قدملم دنا نعت لغات إفاؤ ىااذ
 كًربلاو ىرورملا وعدا ادم يكب يشاء امدالعدرمت إو دلمحدنب نار هلي هناك اش
 لاو هنلقوكلاوادضف تعرفوا اودي دل ابطهاوربكا رطل زادة
 أو زاوفلتو نيس دنس لاو خو تامو ؤتفاو كانماذ تاعداهه دف ظوسلانعشكلاهزهدل
 ماصااندههت نسل وعتدحد ار ضيلم نيوز الاوفر لالدلادازارس نرارصْؤِعَتبرش
 يلا ني مسهاوداو ى ديلان يسحلاو إو طغى زل نيله دس در ىدامرلاروهشسزيدهلو قا غعملا

 اهزلؤو نادال ندالاسب ناتفاسكو هدمجلا,ابلاَتق البلام نينو يراد بح ن
 مازن بالذ بيانو قالا ةبسلا درو لاو ديب قابلا ةبشنلا هديا
 مرج و ارا خم صلو مدلهلاب سانلا ىرعاناكو ىرعسالا بهدم عا لكمتناكو دارج نكس هرمبلا لهل نم
 5 هازتللو نضال منيل طدرل ا دراما هز نكن تلاد اص مضاو انابميضتواو اناس
 ا هينابعدمتدلاو مرطفلا كلام رفعي ريط كي ىلا نمدادب تردد عم # مك مداوفلو ةبمهل

 كتعىورطناحلاردارفلاولاؤ دمتوفلاو الي اوهلادل مرخىروبإ نينا يي لتزين يسع مو او ىسامز
 علو طصرمح كت هاو اوت لعلاناناوجوا ةودص هين كوز نيساط مريخ نجيب
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 مالا محد ناكرحلا ديس زب ديوسو براوسلا لاي كلماريعنب دمتو قيوملاندساديعوب ىلعو 4
 دنع ئور ةرصياو.ةولاودادطيورصمو مالا هانم مجرغو ىرعبلا نكس ,ترطلور امرا تصو سندا
 ذل سوار نيمانسنعتسو إو نا تلاكيوإو ىرودلا دز تراهفلل بمعاني نيس مادو
 "لين ندحو دن لانا ول يدهش رهتدهادبعر )هوو مايو هر دنس لا ذؤ تاو
 :نملس نيدمثو دهر ذوب هنو جواد دم عمن !ركتو ظضامحازنطملانر هيلو! هنعئورصرملا
 قواطاابدرتو ىلا دشن ركوزاطعلا لخط دوب كرها يصب ههادبع عمس دنا
 .ريفجولو طق رادلارمتزوطن سمو اويل هددت دشدنعىور ىدضلاراس ناو ىزهإ ضب
 كالا نيا موضرادلا ديذلا و ىديلبركذ ننال سالقلارمتنب سو رضوا ماس ده
 لاقمابادن او كباب دنا دابا نامل ندي ظذاحلاوسارغلا ا ناك ديس. لعن وروي لامصاناك
 طال ولان توكة بطفل موو زبون تو تس دنس فص غول لست امددو يو

 ”ركسودرال نفاس نثر ن املس دجلافىدابلا بسدرلنا لارج نار اذلوروشم
 ىوجسزب دالخو دهارلاديخزب تباقو ىسيلا يوم نهسادرسعو ىرامنالا سادس ريجزعام تدعي ودول
 اكرر وملالولاديللا واو )م زب كلامن اضوياو اعزب سمت نيكد )ضف غاد) ل ضفلانرمراع
 ملا وراغل ادت لعمان ناز ورمتوو ىلاحلاسادعو اقلاودجخز دج هع
 نيد ديزباسلاجؤلا سجس ادوارايا تدار ابدرمالا فيجول لاهو متردد الا دهادسعز دججيولاو داخل
 ةيانكو لوي يعز رمز الو بانك اهون ادطودضعان اركب ابنا يلاو ترده زعل دابا ناملم
 ”ولاهبىبال لاسفل نمار رك يدى صو نعابلا املس ندخلها نواوإلاق
 هسدعو لعاالو "يؤسس ايإكرتاناوو ناذ نحصل طاالو نمنع هروكدمودنعابلاوتاحلا يخل
 0 ريل نيا هزي فو نفالإاهدس مدمرملا راب امنع نيمو بانو نالن دنس ةياوذف نامو اكتم
 يواكب هده) هل نيالا وسما !هيهنيو اياها فدورعؤم نير يمهد ةايولا ةبضلا
 0" ايلا سلا هرج دلما ادلاا رمل وذل نركسو هدرا ,ابلا فنى رئابلا ىدنضفلاوةكدب

 ال نط رعْبالمسادسادرعو!اهلخه مرا نوم قرطط ةراهلو البلا زمزامكدالب نمي وعد
 دولا لصون كل دل يةيفرسل يال دليل انيررالاو مهد رندا وبهنعمبو تابع
 0 يذيمراحرفو حلوو ناب ىلا ةبسملا ذل اهؤلؤو هرملوب طولا بلاش ايلا دما مهداطناملا
 وقال بهم هتقوطملا هتفاوم ناكودادضم نكسؤابلاد ندرعلاىرا خلاد مخ سادت
 ية لوي آب مديل نمار لايم راحل نسحن اكو نول ضو دتضراع عمددالاو أ

 2 قيل هز ةدما ودك كم ةدبرز يطا دك وسل
 تبضاناو بط فانا الا ارطويضسالا والدا ضربني ديلا بو ةاودو

 0 ىو دال نوكسو ناهلاوءابلا ني جالا ريائليو نيعتسو نات هنسرموغنإو تامو نافتاب ندا ازأك
 ربو ورههنسفلاول ميما! يخمد تلو نص رفيع رتاج سل هراههلامملا, اهلا زل
 اضقلإو تدحلاو لا ترب نم ناك داش ل هانم جانت ابل والان نامل سن را درفت درب



 انا هتصؤرادنبن تاو ءامشلان 0 ظفاحلل ىز اولا راولادبعنب هه ادبع مضل اهنعئور ذر هادم

 2 بيسي :لسو رساددلا لع نبدرميد و دهلارصزي وجيز ر هيض ةماج وع ىو ىبان اد هال ءازسؤا طابا

 . ابا يمقن ماا 0 طومان امن اهصالا مها !ندهتربدوعو ماع نيدمتو دما عوادنعىمد

 قد ضو مهارادض در ىريوكلاديعسوو ىراولاناؤلا نيدملدوعسولا نعت رحت الامان اكف ابا

 دو نابمال امتاز دومتو دهادنع ىور وصحن نيسحلان ىو ىلاث وطاب صيرشلا نب ههدادمتدجول )و طظناحلا

 خلاني رتزع فرصا لاب اونلاهتاديصوب دابا نفل با رتتحلائ مهاوي ناسي سادصرمم

 وتباع اموزييسنووبراهنس توريد حز ورمناو فوض دل رول! هنعووددر قت )ماو

 200 مه مرلادمزي و دلا+ نب عيؤدلا إن تئىور ب دوملاذاةرطابلا سون مهاربا ان تسول ني برمج

 ءاطااكوو دحيملا املا رض الا قادبمالا برت ؤ يفز رههدضىور ننام تلاد ىدل دنس انس ىلع 0

 دزطاو نارقلا نمت ايالل ا هاوظلن ماوعبل لال راجاوسلا ماو طابلا هه لاه ير ولا بسلا !هدهدطلا

 .طوماوا رمال اهنراعربسفت ن اىنطاوملإ»اودازا|ماورضاذأو ةنئلاؤاهناع نم وام توداهيدإلا
 اوفو ىلا م ةرشلا لسؤال نعال نأد معا ايام طاوهومار واياك الا
 2(ملانانومو بالا دلك زس رمال هيف هنطأب يايدل روس مهدي برطض ]حد رغيلو قم ملال تسب
 ايفر ملادل لا ىدوداميطادو اهياضكو نمل نورقم دعت ماكدإ:ابخال واكل و تايالارهارظن
 هن اوكا ضاوي دوملاو ل ملل زمور لولا ذهواهف سلا زكر تسي
 .داامخد ضلاله دلل نيعلاو دحيم ايلات يوقعالا نا مااععسا وريال طقساوهلاوراشلا
 امنا وب) اهتم اورنملا لعام .دروعوابوقعادولا ةسنل هدم نجل !ةدحجما ايلا اهفإؤ دوار اهرعد

 يان شوم املا ناو لعإرقاي قسمنا بيل انكم
 تدوملا مها بوعد هنعىور ىبزكلادواد نههادعزعتدجماشمو او تلاللا هلا لعل كلم

 تسال اماطاخحللا ةنسلا هزه نزلا اهزلؤوىزللاب ولان شلانوكسر هدميلاءابلا هت ناعايلا ه
 هتلر ضحوا الا نابل تاي رع ,ندجو قروب محؤدمل وسلا وبا ميما فرعو
 كرووذوادايإو لابو كبابامئالثلا هدالوامهس تدلل طوعا ناببص مالها سول سؤالا

 ا اي تداعلاب ثدعمورع

 دس اناف دادغ قوفو ئلاعردلاديعموبانيدمتركوإو ئحل ا هاطو اهنعو ىوردتع
 دولا اياومس تبدل ذكمديدس وس قولا ناضابلا دجلزب ديكو اركألا هنبااماوءاهيراو

 دم نيس ادبظوإل باول بانكهنمتسمس ةدنمنب هد اريعباىباتاهولاديعورمعاياو

 ”يوورخاد لا ةبسل امره يعل نشل اهزتإوو نلااهيسب »ب يفلان هرسوملااين ايف شعاب 0
 للم نك ورب ذ اجل نغابلا قسمان ارز ىمىدهلرما لاو انسذاجحو خزي نفاه

 يب اولسوي دج ةماتساو اىرت نم رسرفاما ئطو نخب ىلا ةمضل هداه هللا لابلااهزل وو

 ىعو هديعللاراصمال الجر نيدحلاب اقراعاظفاحتز اكو دمعابلا نيام ف ورعملا ٍطساولا ىدررالانمجفاربعنب
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 انني وير وبسس اوم اهو جرعالا مراعواورانيد نيورمجر عبط الس ني دهجرمؤلا لاو اهو عدها برع
 ةذنرليو نافعا دم زلة عنو سوات بويا

 وادور ضال ركو ورز نيرو هنت نيفسو كرايم سادبعو تباتيناهلا
 قترالو سانا طي ضن رمل ساو انساه هاو! ناكل ناضوكع هرمتزلانبكسور كم اونو
 "اكوا نمط لس جوال اكتر ىلا واما مهاب نك ضازكراولسو ن اسغلاةدسامطزمو اب ىحمبا صاب
 دلو هادو ىع نامل مهل ن اكديعسو ناتو طرف لص ةرصقلازمزاسإم هب ق نناكو يللا عسار
 رام نفت الون مهاوي انععسلةرايس ندهن حور توي و د نور و هئدحن ضيا لنه
 تصرف ىورواعرالاىلد نيو يدنعى ورانا تلات ومين ءامورع اه

 ديلا وطسلاك نالوا وتس ديل كمناكدنا مل معابد هضم انو
 شامالاةداعحادنطزءتلذخ سم هش ىسورنلاو كرابملاناَيلاةئاملان ابان انياب ئندمإح
 ايؤهدصلا لادا منوروؤأ نات ةلضزاهلخيممارط دل. رزغيلاةولقازإزعتلق ى رونا مان
 0 0 ءارانكسو ملا ,اطنارسكو نال ا انعام كم نّسسو نلف دنسؤ تامل ايكذ نوحي
 !سؤيندحلاو .ارتلانمرعاحل يسر اك نادهصا ىو ىدحل و نا ةرطاميلا بسلا هذه نوتلا متلو

 نورا فلو هداضال هزم أكو أد ايبدوجج ا, ملادعل ناك ىلا ةرطاملا اصلان مسامع ندي دهني دحإولا
 لاطا تارا امام ناك نزلا ده ايلف ناهس دانكؤدتسُو قرم نوح 1

 7 هرادوط ]شو بح, طشو ةرخالاو داو اهنراو نيرو ىدحل دس دوعس أيا مايلوام

 كسول هاو .اوطصلاورارعلا ئةم يا نا هلي هن رزه ناو تلاتة ازال هسفف
 ١ وماذا اع هالك و تعال منوصرلاب ىداذونادهصاب عماجلادعل جر وحرس ابن اشار

 اوهنشور ب ةامهمالم ارسالها سال جال, اهلل سايد هذهسإب كف
 او وتعال سلال ارد دكان نيعامد مان 2 | ميانأ هرم نكس هصاصاا داعش وطفل اهدنع

 اان دمل كنون ردجر وح عماجرماماؤلاةرطابلا لادم ميلمتزسو ى انساتا ضو ناديا دوعسم
 انور: اكوونيلا هنن نكت رحلماوكمارحبو لنه ارقمز كات طابلا فج دماؤ دمع

 ميوارخا باكو فات قطر نرسم ناسا نمو تاماورلاءامدقلال اتم نماجط ذا
 نادل نمئّوكان اندهدسادصولا نم ثيدحلل عميس نيزتملافادسد نان نيس ”ريسللا مماهلل اما مارس انلأب

 كايبعاطالكوإ و ىدربافصن ممايإت دمعساريعو !ىرحاشلادلوف ددسرتحإ ن هبداريعرب مهاوي

 . ايادعؤ ريغيدادعو !دنعاتل ىور اوس ةركتياوو ئان ابهصال ال دنس نبإو تاهول ادعو قفا

 يالا .اهيلاوان دصس جلا واو 0
 ةاياواو ى داباسغارمائ رب السل ادعت دعو ىنادأدز ام ارو دهعز يدش «:وطللاو لو

 2( ديرب لرملا دمع دم اواضافلونحيلا طن نسل تو ال رامرقلا هْنعَن دح# ١

 و قيس هنسرفصومذ ورشعلاو تاانةرتللمم تاسوناغلمو نيعسو ناس ادنسؤمدانو تاكوظاحلا

 يور كيو زعذ دحر اهصالمانمؤاةرلابلا هس اديبعندهخ نيسان ري وتسود نايصيسامببا
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 .ةزملاو ةيزطاوال ولا ىف ابا قطواديز اب سن هيه ور ذا اهرج ةلملا لالا
 يسوون نط نيدو اجو يالا فورملاوبمل اذالهز دعو ىنملا لعوب! هسشملا

 تلحيم اسما نأعى ديو ىرجوجلا ارواسمز مضنان دادس ىورربهص بولو طابا نايس نعام دحو
 دانك لا.السلا هدم نطو اف صوملاو اذحرف سامو نيوسعو 00

 اهللاق جياوالب نم هرم. ىلا هةسشل اهرنوماللاديدشتو ناكل هت وىازلان يكسو راب كوالا ودق ح
 ا اييسدنلا سام كلاما ديصراحعابل تعم اذ ١ هرمتلا نصرا فسأي رمل ادالر نموهواكر أد ٠

 نر رهن ىدرزاراو اهرشمتس دز وو:ي اش نافرملا طاح يرش كوبل رجع

 اال رنا هانم ىرعا فرص لكنا نرصد يعزسحلاو وللي رمل مهر
 هيب زراموؤلا ل اروصنمب رضنؤرملكباباو اياقتسال كاب و هس نب دهشرب نمل ريع سطلاابأ هذ

 رابزابلااوضإلا دهر نمملءا ال :ءاوول إب سادالولكز ابل انييسحلاوالادكو طفاحلا وست عن فادعرتف) ه
 ازال اضل علل اهدضهر اولا اه .ملؤو نال از نورا خل وتحل ارالاو نكس ا ىو هميم ارابلايش
 كا راند دابا زالت دجال ا نايا وهو
 داع ع نوسازتئوو ان اهصارعل نمر اهايل !سومندرهمن ساد عدوجولاو هدشوو طقرادلازسحلاو اهنع

 ئس ااه ولا يلاوقذىازإسكو ةحولا بلان زبلا بدول اة ديخاىدر اتسم
 ككل! ندا هرزطروههنملاو هردمنو ىزامل ا فتن سارادز ايلاووزابلاىلا ةيشلاهدنهقلالادعدالاو
 متلو نعخحدادضر دان نم ىرابرابلا ننام ور مملا ىرادزابلا ناكر يرش نمل ندهكو مهارإ

 0 والاب املا نمتتارعنبدادرنإ ه

 اهلل مط فعبس لع رماكرق فرقه ايفو قمنا طولا ايلا نوت موهلاو ىازاامزإو

 مهنيمعوإنعشدججلاب رت نمل كأم نمش )لاقح.نورملا راد لهذا مهاوانوافر مهاوي اهلا ةسيشلاب
 /ةاىرهعلاوز رمتوطتالانابصارلاىزمورملا ةرصز, عنيد ع تدحو اسك نزح دا وهما

 ماراقلإ» تكبر ىولجكرت مدار ز بعل انها ابق بردورات اهلا سما هده مطور ادعو تلك
 اهطسزرمالسردنملاو او ىرمّياٍمرل نم اف ىزاب هيمان نيرا سنلاورافلا ا

 مويا ىراقلاسابعلا نب !نففلنيدهثوس ابصلاولاو مهعىورونيعباش اشرد ا درو سري منمورابلا
 الاسم“ اندر ملا دمصولإو ىجواسلا ىرتورملا ماعزبدهل نيرمجر اوس وب هنعئ درجت ظنت كور

 مرفوعا سومو ا دومشد اكن ديعدنع ىورورفو ىدابلا عومي بدنا كوب
 سوادا نعكدو ىرطملاىرافدالا سن .يورمحو ديجضدوباو اظدورملاز :ادعمو اندم ديل هتعتك
 و كاوا انا 16 ضلنم هدب ا يرنراوحلا با هولادبعزب هساديعو مدا نيد ومد

 وميض دازكهتلذ تلفن ْملنو نطو عبس ه نسم بجر يفوفوت خدمت وحرم او قرا دلا

 كرف زعم مو ناسا ىلا ةسنلا هزه نزنلا هذا و ننال نير هلا زيشلاو هزجملا ءاباَوْغ ناّسابلا 5

 ةيززمداهلحاز نمؤاسإرلانامهطز مهاواديعس وبار امدلانف اي دحر امد لاله انم دما جاهم جرخ

 ا هعهاديعإتم مهعزخلو نسداتنانس ءا جول املا ملط لج درو ايناّسنو ةاهفدلو نانا
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 اكرم هم نط اذاخ نيبال ناسا دان ناكو ةسايرورهه ممدذ و هولا نادهساله اهل زءؤ اسال اولا رابلابدالااقاَلا هدو ظالاسادبعو مالا عمس ىرخادب هسادبع
 اهب تاق كلسسلا سوارا اكو جند نال ئينسر ولاني اين طوتساو هنو ينو سابو
 -.نابعشو فراو نينسرواسنية دما لادملو مإةقاعوررم ذاب تير |مدر الل اداللبلا رم
 0 كلا ةبسلا هده انا ومالا :الارسكو هدصلورطقني جملا. ايلول دبل انو نيسمجو عمت
 داك|بجتراب قرايلاهساريعز طعس اديع هسملاهفرو متملاوزملادالب نطل |هذدزالا دز مومو
 .اطعزيلعو هانم دنع ىدر اميعيس وتر سمن نع در عساو نديغطمر نموهو دمنا بشن د زأل ملون
 كيلا هلارزملا سنع ةراملا ىلا ضن رمت هزل كف نام و نارلاخم ومالا لع ناكد ماجي
 اباد جلا ناديا رعت ازمو سلا يحسون ىوردنع داو تزعوورب| اد زالاذي
 يغار نخوه قراملارانائنايحواهلهادنع هني دح يؤكل نكس طا نعيلا ونس
 ةقوروورعزبةرناغو جوف نعيور ا يذلا بوبارسما ما قرابلا لاله مساع لواةعس هنضكدد
 0 يكسو ةدحوملاابلاوش كرا, لا م ريايضفلا)طبوحار مالا دناسال القت نمناكمزيلا لها
 مسيل نلوحيل هش ورسا ىر عدن وع كراج ىلا ةبسنلاهدنه للا انلا هلو قا يفور
 ' عنف ولازم ول نينسرو نكسو امهع ها كربلا املا لرعزي ىادنو ملا ن دس دعسو !اهيم
 تو رككا شل هاوإو نسر واط دس نسادعو لس ادا رمل وب داهمشلااياو ىورعلا ىراهذ
 © ايلات ذاأبرابلاا ماوس اجر ىدافلا) سنين سحل روع نسحلاو ىبسارلار وما رهثرشولا دنع ىدد
 ملا يضل هديل لانا اهزذلبؤو نورك تلا ان ننالادسر ىرذل اياد ودارلا لال ارجو ةدحوملا
 دلال ناكىدادادرايا محلا عفر مشلول رقو ممطاو!اهئمدأبادراءاهلا يب ناّسراَس بابدورم
 اىدل ىضلاخ ومزأكو بررلا | ةيتاهكانع هلو اى دوس نوم منشان غير ن اكدر دسادعلاةو

 ربع نيروعمورتلوب صم نع ىدر مهرفوزلخولاو ىلارمزلاىاورانبد نيزمتو ةمواع وعز دح
 0 اهل جلا نانو اولانوكسو ءارلا مو هدحرملا ابلايغلاى دورايلا مهعتطو يبوسي نسحب ىلعو ميو دبع

 نيس كورك دورابلام نيدهعني رجلك! ةمرلا دنع نطسلف ىو نميري وجودوراب ا ةبسلا
 © ءايلإبسيىرايولا ةيسشلا هده وبورابلا ىلابهمالاىرتللا مهاوا نديجكموب! دنع ىدر ىزداسلا ابعت
 نسا نسل! |ههمدللازم كرفادمأب لص وإسيئرق نمر هدزه هر دانيا هل ءالاو
 قرامتلا نودمذ اّساناكو دوو اسنم غاَسم امد نمو ةيفوصلا مران هيلا مئادبعو! ورك ىمورابلا
 سار نيكدل ات مارك نب ديعط نسل نرلاس خول ةرش ادخن و رمت !ددجزعواسلا كو هكدا باح
 كاوا منطاد مم اليطعىذلادهرلاو رهام لاو لال ناكل اخ اها
 0 يحلو طولا ايل عش ىرايلامولسالاد ون مهكر الويك وسخ ويك موو رك ةوفص دال
 كلو نيسحلاطول هسا ودهون رول اسمن فزيت تهور, لالا هدد امؤلفو هيت
 وات اكو ىرحلاو ئيسحلا وإن وكيد ادنصىور ىممل للسؤال س نعىرنارل ادم لعل ازعى ور تدم
 مران نيكسو حينما لاو نلالا اهي هدسوملا يلقن ىناديزايلا ساء وطال ده



 انامهمإ عم دخل تلا ساو رراا مصار تكد امد داركسالضغلا ندي | يم امشلاوبا
 ا روف نيديعزب دولز يسحلابادادشسو هدضزب هس ادوات اباعولاديعررمتاباو نيالا
 مسا ديصرنشلا اب طساوبد ىرطلاديملادبعفيكلادبعرشماازكي طال لعن زفارع ملا
 اواو نيا الامة دنت عم طوراعصلا هارب ضل مضل ياواد ىدزالا

 يوهةحيلاايلاضدرابلا نارها .تاوصدزيولذو ىدبل هنسرل وار نينالن دنس لاما تامو 0
 دوما ىراقلازمتز بع نر ايل دبع وحي ديرما ن ريع نعمدل! فل ادهو هل لالادلاا هوم فئالاد سارا
 ىوثزي ىرسلا نمو متاهْؤبجوم) ىمسا ب ريقز: ]مس نعندحو ابل ها نمدرابلا,ترعبو )صال خنورم

 ادع وو ناضل محن رهصا روما طا زمان ديعدنع وير ؤلا لها نيد لا عرسلا
 رتب مائلة وير سعو مس هنس تا موئطقرادلا هسعتو ىلا ئرما ههادتعو إو ئطقرادلارمعؤ طع سفلاواو
 اطنيملز سلا ابنعىدر تاياكحل شل كوز تو ردرابلاب فعلا اد واشلاهاديعن دبش
 هتيور ريل نيكدانب ببلصزلبو دوال ئدرابلاب فريد ىرودلإ اول فيحُ ىلع مضلارملوإو
 "كوالا عرفت ايو زازملا طن ن مضل لتساول: هله اوتار ىرقملا سادس ديه لع
 هيلاري در ايلاريس شو ايلزةمصزملاىوريناكو ترهلا مالا طمذاكو شل نسر عبس ه

 هواه ا.ه ابل نوكسو هللا ادلارسكو نلالاسبر الانيكسو جيروم
 'ييدرابلادانهزيرطمت لامن نسحلا لعو) ةيضلاهرزيروههتملاو راج داوس سمن عو هرب دراي ىلا سما

 .قاواو ادبعصنو نال .ماموإو نار نسوي يعدم ىددوبواطلارغلانيتطاكعوىرال
 رثأ ةودرابمرق نمو ددادلا يملا ]ذارس اي بوتس حاولو الو ا ىسعو تسدنس نابعنم
 هاما ول اراكب نرش رس نيدجلكبوإدنعوور وخل ادعم زب ناولسدو ادابوورسحز يطب عمس نا سال
 كالو هلل نيلانوكسو ءاوارسكو زنا ابلاغ نيكسرابلا النو عضدنس ف والاوداجؤ فوتو
 هللاساوامتفدعادصلرإا.يسرومّملاو ساننلا ندم نيوعر تكسرالا ةضلا هرم هنا نلا هذا

 حولا ايلا مرا مالا رعاجم ندي ل نشلاوإ دنع ىور ىئدلادبجز ديعزم ىور ئكسرابلا ©
 قا زو ممول نيت حجب وتخلل جوف عون بلاده ذهل زاهر راسو
 صازسحلاو دلو طل لا بواب دز ناولس ملا ابا عمسروإينلع نس ايلا لا ىرغللاسبدالا
 عمم يالا لا وعاد الأ ةروؤسنيم يانا دكذو ظضاحتامساديعو جمل هنم مسا جرو دعت نعمل
 لمخدووس نيرا وصاد) دس دقو [كلالاراالاو نيس دالادعددادسو زاوعالاو هر علا ثيدحملا
 مولحما لة ناكرو ابن كسذ,ةوزل عازم عدبلاةزورلادملز لع ؤدمس لاو هني كاان
 عندج نعندح ةارعو دوا سين مالا وسل اوجرجبو هدول حلا كن اكو نذل سرا
 ماذا ندرس أون اهبل نبع بمس مشار هن ىور ذراع
 دعسولاوورميوعدلانسحلانيدهعزيرمتوتشحو !و نقر مسي ى كلا روصنم ئسحل ارفعي ذهل اوناو دوا
 اليوان .ةلاعبراو نصر ونيف دنس نم عضال موف دون ذو اكو هع نون ظفاحلا واعلى
 6 دادخمو خازملاركب نيدهش لور ماهرسلاب عمرو اسخن عس ناييصاظهازمعوارلا دال اواشوكذ نمسحلا

 رداد



 الارنب لزب زهو ل مر سامو منو داب ولا ةيضلاهدنحنوركلالرايلاا هزار اواو اهدس الا
 دراج نيراسلا ندور اعز تسوبو بو نرهجؤعاد تدحو دارو مدقةودابب فور اووف
 دن د ىسعا نادل ر عزب لش نيسحلاو ناد رماها طربا نلعو ناكل جلاس وجو نيرا ثيللازينسحلل
 ودق ناكو مرغو تسود نيو رهو رمل ملا نا ريفل اواو لم معاوإو مور ندهلؤ رهن سلو
 ن وهلا ندالارمب هليل ال ارل ١ اهرذلؤو هدصلوو:طوطنملارابلايط ىدابلا مايو نيعيراو ناهس دادشب
 ديلا مؤ بانا املا يدلل: نيد فلوانس ادىدابل اعز رمل سماوا
 ةطونو سول اداطيرازنلاوإ هطتدحنمرتل ور عرينو ىرسل ارهشزب لعد زعئور ىداملالعذ
 رانا غانا تدلولاعنكاذ نمدتلاسرلاةىداما ولام ضل ادابلا نا اها
 شالا ضوسأو دنع اكل يعل دب ادضو دابا لاقن ضن بسدقورطختدحوو ىدادلاتمش
 ه اياه انين لرقنملاالاوهتملو مؤتمر عزب ىلا ةيشلا هدهريعزابلا
 نو يبات ةرعل داو ةرذيكعرقو تاي صو ةله« نيس اهو تيط طم
 ديا يعرب قو يام مواز نيب ةرعاب ناتو ةلطامل.رادتناكاخاليقو
 وهلا باشالارو ملا هنهدس وسد نافع ناعزمز زبك ن ملعب سارت مزبؤ خلا سارع
 لاكي رلاضدم دنع ع ورجل عودة نيفس عدو ردع فة طوبلاو وذ
 انهنوكمذادبتمو خلوا سحب وير ع دزه ورمع ندم ىردا تس نابص لذا حوالاةدوب| سي قي
 ثدى قنس لوبن كلاككم )نة ديب مسا طقس رض زب ديعسارسول نكد ورب بر زدمل
 0 اوم وقولا ةسملا هدنع نونلا هذ وريم اد فلالا اه دعو رمل طوعا, الا تعنى ذابلا

 كيوان قدابلاهسادرعوب الاه الوكام بسال هلا هرنمر كت ذاب هبل اقن ضرس نارباج
 الفل بانل اؤابلاز نسل اروااسننعران ف كاحلابركذ رخو وبل اسد اكو دوحجرب ضف
 هنسزاضو, مقرنا هلئق عرفو قيملاسليتإلدينجلا وريم ىلا نمشي ددلا نعم عمم لص انت ده
 0 ةبشلا ره ىرخإلارابلااهزلو نوفلالازيمءارلاو هدحيملا ءاملاوشبدارإبلا تانج نيعراو مس

 2م دوي ةيارو ةيحلن جوايا ءافل او هركذاسو انلا والا, امل الدي ءافلإبل اشو بارايرلا
 اااه نمدعا حب يخيل ىف نصتملا مال ادم ناك ازال سيدال دوز ىجاب ركوب |يس قوما
 لا تو ساديصز دهارصنمالادبع لا نعتيدملل ىروتعنلافرداسلا دانك نملاارواسو
 ه أهرتلفو ننال نيب رارلاو رغما هدا ءايلإب قارابلا باوصاب ىرتملاوضءنزسحلدنععدر
 عمسؤ اراب داع ديت مامانهسذارإم هرداهلاهورمىرق نعي ةوعو نانا جىلا ةبشلااهدنعزولا
 0واةباوفا ادا ورم مانفع يرددها زك هادو ةبقعو دون« وزر شنو رمع
 سوسو ملال لاو ثدحلا لطول جز مناك ن اهبالهازعظضاحلاناهمالااباممارإت, د مشوا هناا تا ااط رباط ةيشئاشر نام ل
 بال لعزل كرو نيدحلا عيضرللا تنم ورم قول ماما ناكنإ روكا عفو تيما طقحو
 اس لاهو نيرهت نعتمد ناكذادهصاتلخدمحرلجومجر جاع تنس لك ننال دحر نا هيما تدار



 .اهيزؤدرارانوكس وريال ميلان ىو نتا نس عيدا ضس تامو هيو نانا ه
 ”! انو عاما ماللو عدة وعرف لتشم دو! لفلان هون ةبشلادط
 ليلو ىلا طلال ن ىلع نسحلاز لعزل! ءيدالا ف نيللي او مالضفل مسكنه جر
 لجيزافمزالو نوجا دج ماما ال ادد بابن ناكو مترو هنهذؤ مام ولسو هرهد العد
 كارل نسدملو ردم لرش الار اج عسب فو ناس رخل واعر ىد دك ارض ساء لشناو كلذ كرف ياعم
 نافل ارو سمراس هرعت نا هدو تلا ةيمدا يمنيات قنصاردبه دووم الا ذودل اننا
 ايو زلبلالعز مارا نرمجرمابهاوإاو طلبنا هاو نمو وسلس ره وذ دلفناكد
 كيلوا اتسالادسسردمو هنعانتكل وطنا دهام مال در انكم: طب و داو ىضيسنو
 جرى مخلالا معو مدل نمو ىفالاقسصل ده زبو نع بحا صول ولع دوحنزب ده دولا نعاس دح
 22 نرعزيذلالا زي هللا ادل وهدم ابلاغ ادابلادسْر دوا: هنعوووداود ىلانيذزعلا

 انااا ناب ورمل ىدادنبلا أعط منا ننسحلاز طي ده سلو باوهو ديلا بسننملاداريل نم
 بتم برو ىف لزتمو كلاميهرم دّدفل اف كنبو بدالاو ناولا )هانم ل ضان ناكو داره ه١

 ىو يساعد نيزهلز كد ريحاباو ناطتفلاو اين نس ادمسن دهب دجل بماي مسيل راد عواس خل
 كارينا آدؤ:نؤ سمان دس ريع فعابإو طنايا ديعزيسملاباو الاد صيدها
 مشو ليلا باثنين ملاك !هنععور نطلع نم ميو ىضلا الخ نمازي ند
 افدامهراجلهنعلو تايلا ناهس نيدصمو دججطعو ادماراشش امل دج ىرملا نورصز نسف نود
 ]لش ممن ناكدم الديان نسحلادهادعو!هدحو لهراونبرشعدنسي جاى
 جيلا نئاتن او ادلبلانييسفل نيني ديحادن هزم ىدر دال روز ١سعسسو ناظم منولعنب نسحلاو
 دنس بعدو تامو نييامو نينسو عيدا هتسؤدالو نناكووتلللب نسل بدو ركسمس اب

 الو ذولا ءباوع اردابلاوتا ضمد هزل نس بخ م نكس هنس نيدو عبس شالو ئيعبسو ح
 نحبها ةيحلذ نمنيإة و اداري ماد رف نمير ىلا ةسنلا دزه ونا خلو نيل لا دارلاو
 دنع دسو درو وصار ايعلادصمروبنيديعسناعابا عمسناداد لعرب س ادعي ممانإ
 ريوق ىاردايلا ةبايضتو ةرشعتس نسجل ةزل وتو تاميراو يرطعو وشن سؤناد ٠
 كا طساورلا علوم نيا دترق هواي رولي لامس هوئ الا اعد و تفال اد ملل لادا و هدم
 البف ناقلات الا يلوح لعن دم جيذلاودنعىور ىلردايل اظن فسويابهل اب اهنالإب
 نلمس منايا ممتبعزل ماش ناكر اشال يارد ابلادجمن لنجل اكول ابا طساولا
 ضن: مداح ة يحل اونو اوم ل تمس
 دلااهل وو فنالاا هلهملالادلاو هدعولا ايلا نئاناسوس »مو ادم انيرمسنع رخو 0

 هاج دابا ناورغنيرطحي نسحلاو دهشدم اوبل همار اياك نير فيهو دابا همس ادد
 أوو نر ل.ضفلامضوإو ذوراه دم مهر امدقلا اه اردل قالا هلل ند زم:
 للف ذدسيلا ابل نودابلا نيمو نيتسو عبسد نسون فوتو ككاو جوإنع

 والا



 1 وسلا لع يديعندهترضلاباو رسل يهب ولع مسلاباعمس نحوس دل ناك دوس وانب نازي
 هس أصف ووعد ىراشال ادم كرام ارم او ىالسلار ملت ني دما نفاد هنعانل ىدد
 لو راورع الار زو ناكل سجايلارجب رمل ازيدهتؤي هادي ضل! وأبو نيل ىدعلا
 نايس نجلا طولا !اعصدلعاو لادن اكد الون دو دكت نادم
 كأم هش مّيدالو سن اكو نسلطسل هرياعساهذق ن اكو ناو يلا رع ينس هوس هيل تال
 نت دح ىرسجلبلا مهارانوعسازسحلاو) .امدلا نب |مصج نين الانا عمم دن فوفو دءامدرأو نيس
 ه لالا هررسكم ميلا. يتم ديلا, جالا عناصلادجكو مهار مشل و هنعىربر يمال
 هاك لد )هلام فره زس م ذالاخو سلال داو نمو. ىلا اه دحل ارينا ةنل اهرض
 الهر وإلا لاول دنس يلب تامر ادبع رقد! دنع وجو مدا جودابا تعيس نكع بلوم
 ليش اكسو لب نمدلص وهن الا جامل الخ زمدجتز ههدادصد يجوب اوهو ديل يس نكد اكون ئندحل الج
 هللا عزو وماما ني دهادسو دلاعزب دمار عانينا رند ججسزكم فدع فو هر
 مرو نوح د لصو رح نام دصسابا و دوواهلدهجو) بلص ودسزلا سادبعز نسف زيان
 ليمس زافالاو جوف ناب ورعد ديصس ننلضو روفصت ادع صدي ناش ع ور
 ىاواراخلوى اياكدوسنرنال امزح دهعو ا نعود د ضاف بدال ويزول اوتيل )بجاد ايلا دنس
 3 ىدرخ ا تطول دبغرذفازسزكمومس نرْتملاوا لحر لكتب فاش سيول جابلادعس ناشي نايلسديلولا

 ىلإ هنن هزمت طلاو سردورمادن الاد مجدد ؤ انمساز ضحي اهل المالك رعد دوماجتزمئنارلإ
 ديول دشن اللا سيظفلّ انزل دحلركموب) دشن الا ةدادشب زل بلاغا نيئضتلادسمرومنس
 المو اهطجاو اربيل ةداسكؤ حيت | غال تك ذ ادن وبلا نلخي ناولس
 ذامهجاو كو دصلوعو ظلية زمنادهصاله نموت يلائم ايو ن نسكن دبعطسو)اماورماطي
 نبل انااا هت جاهلا طوب كي اذصازع ودعا

 .الا احل ريحرلاو دكر ههدادسدجرإل انضيسو انجاصم انك علاطاملو ىسدقملا ماطز, ديانا
 اياز يطا لوو ملم اما ادهن وس دنملا ضلال يزد سنصل لعانسذاكو
 ديول ءلياماو ديلي نكس يمول ىلعن دمتي سادس مرعوو اه ايفاتررم
 رات مروهملاوهبلا بولي دعس از ئلخؤذاهلسدبلولا انما, محيا يواهسرنالا رع
 .جالاوبم هفومالا كلو فلفو قادلاد وويل رلغالا دل نينو ميلي نيدرعد
 ونائب منس دودعيؤ قونو طرصلاومقفلإو ننال نزسو هدالب ىلاوجرو ىدرهلادجل نب ديعرخ ولأ نياك
 تامل لوو لاهصاحرق نسيان ةجلبو ادهم رس رمد نالا دلي تلخم بيجوإ نهلة ساءاخنا
 يول لايل) شف علب نباب رعود وماقلاوبر الاى ندهلزب!مهار|نؤسمس انسحلاو اما ىرطع امها
 نامليسو عيبولاو ىرمارلاتارفلازبريحادوعسلاباعممورداشلاو نارهاىلادلسر دل اهب !تل ارو سياةلاهأ
 ىىدامرلاروصنم رو محلا دبعزب ريد ادسعزربجو ىراهولا ننيلس ىولحلا سو نالو نفسو ني زامل
 ماو بوقعت نيران دلو )و ىولعلا نسون يديدنع ور امص ومس ندهجو ىرودلا رضي سأب ا
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 رول ةيسسلا هذيهروهشاو ورك ا رايلا اهم و ننال ّث امدجنؤللاو نيتدحول انبايلازيبتلالأب
 دقتسدلاو ناكو لازتعالاب بهدي انونسن اكداده ما نيئاماملا باب ةررعلا نورها دابعو ورز

 ل |رألاىلا دافعا زع)ما اوريوصتس| هيفرظمف مل زل ادع ملول ف ىنصمديلا مقوس ةيلسشحلا صون

 000 يطمامناهيدادرعابا ومس مو مويورمتندهل هنا انكم

 ةرتو ناؤلنو :.شرسح / 0 نسرمرطاؤ سم دالو ساكو ده دس ادع ىو طفاحلا لعوب هو ىلع

 - الا ار ىلا ةسسل رزه اتدحرلا قالا قم لالا ىنإبلاهسااشن وأدب م اههراو عيدا شسوم

 لمواد مهارإن نسحلاو ىلا وضرر ةسشلا ني بسلا نرثي ورعمل ادن رد ةنيذم هور وغنلا»
 | ايوا ضيادبادبع ناديت ديد عر روتتملاب سقي دسوم نعد صيت سناوالا انا
 دا بايلانهفدرو ىدرالادسزؤفلاديعم(رداتوشلانع ايلا صدي كف اًنارطعج
 "كور ىو بيجي نون ع ندح يملا بئس جاخحادل نمىرصلا والا يبو !ردرو هاواي
 تدر بوبضموهفدسالا ى اهلا دير دزه هادعي يعم نبدجخيت مهار وتصاول اما ىرنبلا دهس قيارغ

 انوع دريد يسوى داخل عم انادي فن هلسولدنععم ساب هايس
 ب بع تايم ىدزال ركوب كل لازربتو ىرامرما تعا ديلسادإ
 1 يداي يكسار لب تس# ,الحلائيرابجلاديعْشإل او باجت الت ج
 :فسو|ةدصازموهىرصملاديعزي دوج م اكو اذ اىجوالاءابلاري دش ىبايلا بأس ىاوطمزاسو ه
 لأ ولم. كعتيشو الطن: زعيم
 قالا دن ازعل ة رامات ديدنسلا يرن لولاكألا
 سوغاي ا يعم انيدهعزبنلخيلاصوب) نم سدحاذرالا نيس ئرش وعن دعيب وهج رزم امل 0

 يملا دبل اهزلؤو هلل نيسانوكسو مون لا,!ز كسلا مل نلالادسو مدل ادا
 كين اال اهلا بسلا يسون سراطط تمرر اال ايوره كرت ملا سلا هدا ريف
 اكمام بدال مم نيسحلاورعو نيميلاب ب سكلإ اوركلا فورتئفادعتلاو ةداييلا اكساس ناك

 5 داو ىلدجلبلا «ٌساقو اكوهئانلا فيلا لاما نماذردادنم يكد لادجان 0
 شاول هساضولة زوري يللا رمل ةددشس اداه يل
 لبو لمول الز دجال عددا نعام تدحو دابغتمدق ىادجابلا ىرللسلانوراه نبا بونازي ناهس

 كيما ظل تاي لع ندملكو الاف رق و ىنارغلا ثوبان نيسان ورعدلاو ىراصعا دس بعن

 رايب طلاغ يلام رترلا بلا ءزخو ارا ريالا دامت لامو وقمر نب نسوا ©
 خاصتا ةنيعو نيفسوعىو د ىحلدارمافادصز لفل اديعيب اهسواترْلآهدخرم
 ورام ءابازهنىرسجا بلا هن: يضناطنلاههادسز نسل اهلل دات ىلا نمي 5

 اقرب ىلا ةيشلا هدا رهين ايمن ايلا هل ودار رانك ملك
 فاو قارلا تدردامو لملابس الطواقم دفن ري عباد ولو ةريكم ةريب دهر
 الضان اوطصن اكل سجلبلادهينحز, دبع لا دبع ديه نعل !ىيطتادس مسلوب مهل
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 ممتيرشابلا فطن دم عهارإلا م نورد دعاهيسؤ فوتو م ىف هورس اولا ةشلا ذه

 0 *ةبسنلاه دو زيعلا نينا هيلو هدأ نوم نئنابلا زم الاى هلا التو تسد سنام

 نو و يما ايهلا ةشسلاروههنلاو نطل انا خيرت مرق
 دلدتعىور ىدْرمال اويكو ا بليملاو دجتو نيسحلائرسو ىدابسلا بج ندي فور وشابلاىدسالا

 0 ةسلاورْفنلا اه لوو هدحليبنيطومنمل|نيابلانم لالا ارقي ايل يايا نلمس ىف تمانيلاربخ
 0 قارلا العر ئايابل يعرج ده سجلوا |.يسرلدلاوطعادورم ىرت نعبر كوو نسال
 0 أو اا كيابل ىدن رمل اىدرلا لزب نسهل لون غور يااهل سان نسف هاديعاا
 نوبة نم لموكب لا ةنلا هزه مالا دقو ذاك مكوة نيل ونا

 ريو ساو ةواد نزور ليج ف او! اهنيك اورد ا ءاهلا تي رئابلإ تضم

 ان متسول ار رايب ىلو ىذلاوع ذل ود: ماوكبلادهالادسمب نيس ةلبحر فيس
 انما زمدنعومل مع ناكاذذع اسمن جزم نيكي ناوجرإر كتل ندا مشن اتا وسر دالادعسوإ
 نارعوطساو مس زادوعسو نعاس ةرعسو ناسحو فوم زعىووب كلور الن اكن دهلاو

 تارا ضل ئيوم انا دنع ور موقو منقعنبمصيسقو ءازكلادد وب نب مسج ّيوعمنب د هلو ىرارقلا) إما
 تي وعود ذات دورا تي ونام عفو دي فلان رضوا كناورعسب
 0 أكس تدمرلانمابلاؤيزلالاب شوكي ايلادهلز )ماو اسال اد .لمطصو نتامو نسمنو مس سلس

 ول بااهلا عزام ريك لصولاةبسنلاهدط نال اهل ورجالها ذاكلا
 هالك كابل وار نيل ةبضل ا هدنجن اما ران هتيارو وشل نس كما ئيلدب

 0 نييدحولا نيالا نب لالا, كب ابلارتفجي نييملانعىورب نساسمو نيعسو نامت هنسوتالارا
 لبذل .ومرتفي سدراف كابول نمتضاط مول لولا ةنلا هده ناكل هزلفو
 اني رو :و هس نيام اوبن انك ىلا بون دع يلم وحلو مهمل مايا كرم تدساوناميردا

 هس «٠ قحلطواًول امد ىرم ادا اقفارحي لمن تملماوإ !ماسىلا هلجحو معتصم او يدح ملص

 عمت س كو ةلبل طوع خ متو نأ طرا مأل «رونهعسرم١ 1 نيدبلا ارادوا ةيكابلازيؤيوإراسالع
 ولانه ممنوتريو مءاضؤمابمزفظز,ىلع مهل همك ين سمو مجرسا هي ننطمو مهين وهف حراده
 دايزولسودلعسا لصؤمطملايعزم) نض ناك نوهزرو نرش هل لايترع) سلا )يق كد لم زل جر هر
 ”ىلااش نادل اسانغو مالمو مالو ملهاش دلع يحسن ام اان ارهورمالسلا ملم يسأل

 0 2 مالل هنو نك سلارابلا اة دلوقت ابل اوف بأي دكحلنلا هرزهلا بش نورا
 0 لع اساو هزي ,زم عطونا ؤلقو تلبي ةبضلا وري دنا محلا اواموع طعس موق :

 وا دنس مامورم ونوم هروح عازم ئلب ابل ادكامتتلاوب ,ددناريعو در فس وادب'ماشالاب

 2 0 رطب اهاو م نوال اعىور ئاروالا اورهتنب ن اوفصوخ وو نا مين نأك» نأ

 نامال نولقلا نعرتو ,هاح هد يحادبف مكن : اى نم تالزشمداشأب تالا نعوايدنكأو عامودا ع مشن

 ها ىلارم مقتل ىنابامفد مره تالا لان ماىشو ماخسلا] طواسسس درلا أهل دى دنعوبم أ كانا
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 رسل .مرئاّنسلاب تنكأنا !وامماناسصا دنع شكو ناسد نا ناب مما الاطابمل رواوطط دنت مالم الالب الز هدم

 ياهو مولا ابان ناد ال! نلالاعسرابلابب ادءابلا نوتيماميلشلاو نيعبسلانع تامو ياللا

 ٌفاناضل ابو مو هدلبفسأ هللا هللا شل هرزه ولاا ؤتلؤ و نيلالا ناي حار أو اقتراب هيكل

 م ابد نكسر زاجل نارلابلا جرخرورعؤلابارلاىرورملا اسحب ميلاد ةددسوب! اها

 ا راىوسلا نوم نسدنعىدر يرجو قمم ايلول نب يدو اوطلاو عبو ةنيعز نيفس زعاب م ثدح
 نايامو نيعبراو ميدادنس شدي نونو مرر اهدنا رالا نان دهتوىوادبرهااةاعمؤر مووت ناس

 و نشا ,راموفتمل راينا لا 0نييلمملا نسا ذوكسولادلازقو نيم باي الانس ئلالاب قاتسدب املا ه

 ايليا هس دلجلا هدضإا زنوجتؤم لمس نر متر عسير ناّسد بايىلادبضل اهم زول اهزلفد

 اهات اتت اوفا ناسي كلامي دمت نب ىهان مطر هسادبع زب ناسا خزي ضازب سلا وب

 و اوفو وباسل اسياد كودو ط بلو اضراب. ئانردم هن
 ناودنؤرماوددؤ معارإو ئسح ا !هشفلامانركيو 5 اولا درحز الصرب دع نقد ناءاوساوتل رس الا

 00 ناتسدناربالازلاردعتل انزع نك او يسردالادسسولا ادم ومو اطحملا ساربعرب

 كالا دلو رطل ايلات وبال دن هسلاربكو تمل ادع لمؤصو رمصْوساملَنو سونام دنس 0

 الرول نرابلا ضل ةاخا ايدااو لوو ءارلانوكسرْنسيفللانيمانلا
 يلد روب با شنو قولا نر ديو رقما قربابلا رمل فاصالا لني نسل ديثز دادس ماو! اهم
 ايس ينهاع نكات ذارطعز دمللادبع لباسا اوونمس «ادد أحلا صانهس ن اكدادش ل امم

 اكر نيوز تنحل |.ئموزاوهالا اروكمدلب ىلا بسلا هده مالا دروع رحال عنرستهداذاب ©
 هام عرين طذاحب ,ماجو! لاق واو ىلع نسح البا هنع در ةيزيعزبن يفس نعىورب ىرمسإبلا

 3 7 و مالملاوطننلا ىف شحن دل نر ازم ناكو نيس امون لرب رادنس تامزاوه لو يرسساب

 3 هعوور ناسْرب دممو ا دبشو دامب سو نع ىو يريسإا لا ىر نب ركزي لتي نسل ديغمس ادبع

 ماكر ذاد ,مانزل مدت نيولع نعد ديك ميسا دل اهدادمع نب ماطر ريس اب هلم ممموىرتملاو مهاوإ

 قريع نا ةدعاو نطو اوبابلا زم ئنالا ىاتبابلاارطلا هولا زيدل نامل او هنع 0
 ىلا داود نم ىفرعلا سارحلا» رئددلا ةرويلا !تدرالا] احلا ىدمل ىهوراشل باب لا اسمل هيض ملا |هرخل

 ران دفسادبعوب لإ باتنالبر هت اوال )هانم ةنابنم جيون ودل رفعجو رولا اههنو
 0 ارساولوفنقىور تءاواسا اهل اةيىرماشنلا بايملو ويلا نم بطخلال اةىاسابلاوف ريع اريك

 نيا زيمللا دلل نيل |سكو نورمان ئنلا نع نهال »ىو !ندنس نندح اهز نسم 0

 ا طسإو ىرثدتري ووعد ويصادولا ةمدشلا ا هده نرريل خل

 قا هضودر دي زعلان وعوحالا هسا نعبد الملا ناسعنب !دهنملا نا ىوساباوبرم

 هلزعو موون دبع اطول زمر اتاانه يح ىرتلاليساولا برص زدهلز لع دهرا ارك

 ءاللاو/ناقانامالكد ضس ماعلا راد ن نامولاعملا وا نعو هضس انأبلا نسخن ريغرلاغ

 رفا هدليو ابحر نمسا لونا الااهسو دك انشا, نيالا ئلالاءىدعشب ايلا طساولا



 0 كيال عيل دن عمدؤارطلابواندزب ل يسدنععدد ىرصلا ورم ندع ورجال
 قر جددي ىلا ةيشلاهدنعر اهلل اهرب فو واول اهدصدو جل انارل | مل يحيْؤم نتناول راد نيكسو

 ىلز نسو بوق ىإ نع ورب ىدادواسلا دريان يحلو |.سرادر اسر بج ردن نما شلي وع
 اقزيالا يسحر ئدمتعمساظداحغلوسردال ادحسو لاند مسائل للا فلانه دلو ىدق لارابالا
 هنع ران اكخيلا بج لاو نافلا طل اضفلا ندي راحل ا نمضع سلول زمام
 0 رمايه مزارع لوط دل هضم هلو ننام اءيضْلالا كس ضال الا
 يلون ةنرلالهاماما عزل باه لس زيدي واو تامدقو عون الفاو. نيةاجلبم
 النيل ايائيدم نب ساو ده زوو دلاب ىرهزلادارنيو هلا نيل مزتنادداواهجو بسال
 كلي بنز عربا ديلان رنامو نسوا دنس رعم دعا ورغو ىرهزلاذحئدو ةسياؤجو لوف
 عتامو ىرصمل اص دجل هع ىورمعزع ورانيا ةليا) كازم ةسماؤب ومالا فان دي نين
 اكورم :لءالارلا> واصعب هساررعنرمالسوبدهعو نيعسو نامدنس) واهو نع جيس دئسدللب

 ديري نيؤسزم ود رولا ازتندلاخوبوسرطلادي بن دجكيولاهنعىور ىراضلإ إلا دم نوسولزع
 تنرجو ىار نم مهرلزن لالا فاس !ملسريرازئن بدل اخر ماطبطلاو ! دنا هنعئور نامطز مصابإو

 2و نارولاث رابعا ايجار ديحس نبدي نسحلاو دولص زر دهم شدنع ىود ساو نمدأو ديبازعامب
 بؤ اجت امو قردصوهو ماساوا دنع سكرفاعبدانالاةموهو اىراطمل فب دعدراطسادلغ
 ناوعزب نان فوم ىومال ونقل دال اقع دلال بقعدلاخوج مهسدنتاو نيمو نيس ثان نس
 منايا زيد نب نوير دعما دعو وري وكمو سهو ىلا نعوت دنع دهان
 يلا نيومو يراها دانت مسالا ٍةرشاو ند صسوو اقو امو نعاني او دع
 0 عاقل اهزلؤ واهني ,الاذيكسر ندالاسك ق لالا امو نيدو ردن ديعس
 مساع ىلإ تحف دحزم ةحلنلا هدنهو قاتلا نموا نمل دلل تالا دلو وجو قالي ةيسلا
 لاهيا ابحر نيؤترنوحسدصوعبمل امجوداو نساههقس وام هزئالو نحل اداريا اهلض مو
 يالا ساربعز «مماط ميلا مهرها "يالا نس دانس اكرضخلاو هدرطملا ايلا زم اهييرارعو اهات ةضفلاو
 نيدهتماطولالعرواسنو ىرتو رمال افلادهلز مدبر عر ىلا لعورم مقضن دش عراه ماما ناك
 دقفنوارتسالا يعز محار ونا رسال لو ىلا زيسملا سادبعولع اريد ىدامدارنمت ندم
 تس نع مدعو ىرعزال نسل كاملادبع اواو ميداس ازعتيدحلاودرمو شاشلا)هاديلع
 ناسا ةدرو قالي الهازمو الدال اذ اورزب د واد دهس اديعود هيلا أ|جراو نييسوسحدنس
 ”ًاررمالا يمر دس هزيسل احن اكو يختي دهق عر واسنبو دودلاورملقلازبدوعس نسح اقف
 ,ماق مان مدخو قطو ىدأؤلا) ةفلاز دعسادبعرلإ نمو مرور كل عمدا خال ارح اقف
 ل ارامدل وسو ناد وئدو را مسجو الدو عش دنس تو ني داصلدنم تعم هدم تسر دمى ىدنع

 :ةاددسو جرا ناذ ذاك لال انكس نال اد نمذاك قبال ؤوسلامانلاناسلابر زيد يعن رض
 .ةالدسو )لايت اسالك مثلو )سمسار دل صوراخل اناس ندجتز نملادجزعىد رب انام
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 نالوا نكسر الاب ناعردالا هناي دهس زاكودنمانعممو ىررنمرسؤانطعمدقلاقن ه
 ينامون نطوعو ابا لايسنلا ههنا مز نيللي
 لزيت ذا لس! نوم رخحذ و ندصلا نرخ ح ا تدياوهو فدصلانب نك اعيد او بيحس ديعس
 رواديدلاوانابا دنع ثدعز وزاد نيتسو اذ هن رغب وكدا دبالاون
 يبو نكس نب ث راحو اضقلادنعالو قمن كب يح نم قاعد! ملا وعزم نا مديالا م درب نب ناولسندجل

 لوو ريو ديالا جب درن واقر اندهلزسفلو إو زيا وذ نيامزؤيضو عبس هس وو يتقن
 لوو دال يور ناس يرو ننامووباخو تس دنس فاد ورك ارك وو دل
 ياكم تار املوظيددوادزمدقم اكوام ناك دروودلا وسمو فيا للا,زضعوررزلعدبا
 10 ريع ناو ةمانناهنس.سجناو ذزم نعبر شل دادر لا مولؤ ىف وثو درب يس نمدافلإ لع

 كلا .يبوهو قدصلا نرحب ناعردإ نب ونضلا سيكا وس ئوحيؤرسا نبك لام مح ملسز وهو
 ىزيسحلاو سوك دالواو هاد دنباهنع ور هع دسا ضر بلاطو )نط زمى ور ىو تويرتحت دان
 اطر عذر ةطس مو نفصب دسار ع عمل زخم هزجوطو عضوي عو قالا نإ ع

 فور يااا ناسا طوقنملارادلانوكسو الركب حيال حن ههادعزووعز ساد سيل دلو د
 دوو ثواهباهلا سنا نادال و زاوعالار كمة مدحلذ ا عندوبوهو مدن ىلا يسم اهره جل هر
 بلطملا دز رسارسلانيوددا دين ىطتنيديخزب هه اديصر وضملارفمحولا نيدهعدس ادعو )و ادي ىديلؤ شمول وأ
 لا نارموناةمساو ندطمو نيرنعو عس هنسو جذنامدلو مت هل دوفس نى سومزا ماودي
 ةحاوزمتلخ دليل ةرتعتسل الل موههالومى ديلا هنيئا داذاو سول عيبلا مادو
 عزو وغلب ودو سينجل مورس اذلا طخ لاف نيمو دام ودق دعا ؤداجب كاذذل ىدمج او
 ادن وشمتنويما وم دودلا هلا طبر ثوماو دامو سمت ذا دنس كلة تاعلا دعب
 نبا لعاغفايضمال داع ةرسلانصل ءلوجز اكو نيا كتل دنيعب دما اليوطن كوري تمرس نإ
 زنا عيازكو كبت ذغللاوردنلاطعابهق رمت الف مدد ضل زينل ماد دست مدمو نوم ايل
 ءاتماةىدمملاىلافثىرنعام ند دض ىادع و ترا عملا ووزداقاامدنع انالفدجب فكن مدوغل نار دال د
 2اقتيل داوع تدارس )جدع اص هدشن افرنئ ا مجدزعو ةصفحون نب نار رهط خ دورا ده ]كل دم
 تلق نرص) دباانار سان هيشلادونقؤ تاعف لاةسردؤلا نيعسم د ماذانلم نرعتس لاكوف مكي دل
 -. هلصاو يدعي ريس انئواصزمدشلاايرصت كيلارتدشناف تينا ترضحا ابا ويعم ننمولا اي
 كلور يقوزمرلا تالا لان للعود انهازكأو كيو لانواجر بي اوفضااف
 روش ءلندلو تامو دشرابرصو ةاموزسر متدنمرفلاو نادبسامزمدزلا اهات رف
 هيلنولا زي سلا ديعزيسحلاو) |هيمؤبجل دنهوادو اي حلي نقره عمنا ىلا بسض اشلاوةنسسو
 لاني والادمسو طف ىود اننا دب! نح ”: جول! نكجو مالكم مذا مكشلل شل ابارسايئاك
 تع ٠ 1 ت0 ا ا
 وارهالا سيال ها زموجرن لاك موق نينسحلاز دهحلز يوحد اى يلو ننامموعمس هنس نط أهو
 راف مذ نانو سادصو او ىلإ معاون دجويو) هو در و ناعالا درهم وإذ
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 يك نازل هصالالعو ازد اومش نكس اصلا رسودبعنبط ندم والقال ادانسالا نم اكلنا نك
 ل لاو زلالا هاد ”تاعيراوتب متو نا مدس ىف اخو ايم وزاوهالاولا جرم نيس هنس ادعس ى رارهالاماق)

 ماعم زي رازن زيدا ىلا يشل اهدحالادلا اهو اهتم ّسنابنطينل ايلا نفالرسكب ىدايللا
 ندب نويبع زيدبازلازب بوف نسوي ن بوفعي نط ديضزلع ميلاواو اءايقلاهزم تعْسنو
 نبهلاطل وطاب ىوعربورمتزب كل امن رهن ماعز كلامزب فوعنو رمز وقر كلام بح

 معد ادشالما نمو دايالانانرعزيدعم نيرار دانا نيوتدن ومار مدقم نب ةأنمنب ف وعذب نازرطلا

 ارز ركاياو رارقلانسحلان بمد د اص !نالسن رملي يئانلا سادصن ريكا عما لسد شفت

 كرر مليا ازطزكسو كلام يهدم هع نيد اكو نانا كو داده ان بليل ل
 زمان از ناملسوإو دادغس ليا سدراو هسعو ميرا دنس دخلو ذل ىوتو نيو وبس دنس اقوالاىداخح

 دوب نروم هرم )هازمىدايأل ادعو تريل ارووناواول'عمئ الا فرجبؤ منك لا ةسهوفل ادابإللا

 4 ماعنييمب زك اهات اىارزعا دنع ىور هريقو ىفوحلانارمتولا نيرصيلا نعىوريىقربلا
 هيفا ىلا هيلا هده يؤمنوا ايلا رسكو لالا يانا را ذاع
 يروون ووكالات انمى ىلمر نمالابستولاههلإباشمالا,روهتلار الإ
 نيل قفا عمر شخلاوارسلا نم ناكدسز نام ماا لام ملامعو لب معو نكما هس تاماكر يلاوروصس هنع

 ايي كللادبعو ديب نعوو ماطر 2 الهانم ىاملاث تل دسم هلناربع هسا و ديدسلاعر ولاموزل

 داوي زعرور :نمالادرع ثعشالاول|و ركل )ها دنعا عود
 وو اس عنس تاممهودّدف ثول دز ننمتإل ادع. ا مز نسور اعلا وبان دلوع ىدعفنع ور

ايئعسا ور هساءعزع اكور ىقيمداحز دش و ابل / هدايعحو دامو ش
 هنعىورزكمو و تام

 كرولا دنعىدر دمام نعىور موك ارهانموماأل ادرك دعو مدل ءالعلا نوعولاو ةداجز دهتينا

 ب كلا ويصزع ور اهءااطعن اكو ركل اهازم ىرعكل ا ىليلا ةراج ندير وبسم امرا هيكوو
 0 يالا سالو زق اذ يايحالادحزع مرتك ديف رلاوس نعتز ذاك

 يود نسوي بوق ولا ىرقملا نسا يم زمر فول نضر قولو صولا نيس اوراملاو املا
 00000 0200006 ,انل ىاكدنم تعمر بلادمإز ديعزب نيسسحلا نسف زب بوق نإ

 تاياؤسالاولنباز نومها ناؤإ ضو نشا هنسؤوتو ناميراو نيعسوان هنسرفص
 اراعزبجفج ءامدقلانماطبا ىلا نعد اور ىرمعهلاوج اوماهلل انكسار سصرمل نم
 نم ةرصعم انلاتيسل المل نام هنعاعاو مولد نعزي عن اناس | جيلاو وعس ندع

 0 , بلاني يحوم اان كونها اركب مانيلا اعبر إو نشعر حنس ةزغإلاىداخ
 دير نريغو رمل ملابس ل اوما وهو نبال شلال ,اكلاهؤلؤو ننام زمملوقملا
 نيعمز بيور اوس نيرا و وحيز نا هزعاممب دعو دا دب م ىار وار نمرس ]ما نس جال اب نرعدو قإرولا
 رمد هاد دهثؤدجلو ىراطملاومحز دو ىو ا ىراناالاز مدهلان رجوي و!دعوور !سزرجلو
 اليك وارهو رغد شو و ىوقلاب ىملوهؤطقرارلا لاو مالا دسار عنديجكموناو ىدوتسسلا )نعل
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 ا قرض 2 )دسار مسَولمل الو لسا مساطوسز)اترلو نملعت ٍنسفلن اهاروبلالاوىيرلاو
 نكن الاون والاول اقرال زعلان كلذ كب تعصف ننسي وزن اال عدها )يس م

 ندهعز يبادهع سشملا هدنمروبمشلاو قدصلانمزلسوهومولو ىلا ةسنلاهدئع جلا اهل رماللامتووالل
 ا امزلؤ ونيف للا نم ةنككسااواولاب ىسالو الا ىرتملانمتلادبعىانعىورب ولالا ؤدصلارطبا ن

 رو تايادلو بالمال زمذاكوالو الا نرحل هيرمان رجول اب عد سالو الا ةسسلا هد
 لح مساوهو رساوأ ىلا بسلا ريهام نيشايمبوعملا ءابلانوكسو ىاولاوفاو ثلال مهن ىسنوالا باحتو 0ه

 كوز كموكس زم ىدوالارنرحولالطو نمور ذب دعس نونا د يعلو راهلا عرسول ندعس نبسلو اوهو
 0 رئوي هلا احصل مرن اكو هدر طع شرتو م

 لاير وجالا راما نمي دبح ملا هنيئا نمنكيدوجو رجالا ىلا سلا هده لاهل مي
 بارو بنوا ودوم زازا اروي ندحرشو زر درمسول|
 ه'ادعت] لالا هزلؤر نوما وفو ءاها نوكسو نلال اضن سانعال !ًدامونيسراو نامدْس لاني فراح
 كانمالا فاز ؛ناورهزب زها دبع مالا نيبصعلا نرحل ابسرعسد يعصب ديلي فو سابعا ةيمملا
 شورت موال غدو ربان ةصلب رسم درس مدان معلا نه حورس و ديمسو )لا قاريئم جخينال
 ؟:امالالاةبشلاهدهوازلا اهل .اهلانوكسد تالا عض وزارهالا راصل ونيامو نيَسسو عة نسيرصا
 اجار سلانارعذلاوهولاةرلبلاوذارهالا روكاشلا ب ناوهال ل نوطلدالب عمجسو ناتسروشدإلب نيوع

 ميلا ةروميملادالملا ىدصل تاكو 0و
 ليظفامجلاا به يرمو لوا دي اهّركابرحتقو راب رطلاو دليلا له نمنيلومملاوراتلاو ةمالاو

 ان كلاس هنعئور دلاخوازليعم“ا نعىنارلا ىزاوهالا دبر نب كاىنتلا 0
 كر دهلدبعيبلاو واي اطسب احلا امال فقول تدر )سالملاعفرب ممن اكو ىزامعالاذاورم
 م يئابالذ لطملا ورلخيلا نع امه تدعود ادب نكم ىدراوهالا تالا نينوراهات

 كلنا هعوور قاربادهعز دموي بسس ن دهن دماج ىلا دع نسل ندحلو ئيضوكا كير
 قدرا زاوهالا رمل ندهزنو المو وبض نا فتامو قوما هادي نميري تلو ريكزسملا
 .ناماسةنععور اىراوهال ارنب مه نب ديرن يدلل دنساو ىزاوعالا مومن دهتإزب نارعدنعىور هشيعزب نارمت
 يخيم اب م نيويوعرب ديفيد نسحب ديمزسح او ى ىنإطلا بون! نب دي

 وزع ارهال وح اند يدهجو د 7 رحزب دوو دهلو اراد وعنا نيدو نعاني تدجوزاوعالازم دارؤي مد

 ةيينا ءاظاحلا يظفلاتباذ نب لعنهم كول! هس مهن كسعلا رعسز ههنادبعزإ نسللرملوا

 ازوغلانسحلوادل جرخوزاوهالانمانيلع مدخلا خيداتلااظفاحلابيطل» هكذاهريغو نسالا تورعحب
 ولما فيش نيدحزما هك طخؤما وزان جزل ناكو ات داكيو إن دن عمد دن هنيدحإم

 ينسحب كا ديطع تيل لنا نانو هوخبو ىدددلا ساب قيطاذ نزلا ني داضلادَفْسِلع
 ةرالاع تلضلاةمْنأصلاووتسل ياتو رعم د سسادال ن اكو ساددلا نيسحلا رمال ار دحوح اص

 يو رضَس عضاوبملا ةلمارازل دْممِؤَعن دث ىزاوهذل 5 زاعامس احونال .ةحوجو م عروجيرا ل دش ناككيي دم ن نييوامون

3 
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 0 زلوم الرواس نال ارندالايدوفنلس جوس زم ىدوالا مكعزو وطن ينارو تس

 يااا ءاروالا اه] قو تعمشمانل!نلااهف اير ورقتي موو عاروا ىلا ةسلاورهرز ملا ؤما

 در اصيل اه دان ١لايغئازالاوتزب بيس بول الإ بفم وازولل اهلا
 انوا اورمدبعب هع ورمز ادعو رمت او ماسلا )هاو دلو ندم هنعىورطسو دطعمسا وص
 ”ارهزاوىاطعزع ور رس دارفلاباب مراَخْوَسدب وامل ابسْسّولاءازالا اوريجزمومئشلاناجيرواع
 تاكو رفادز رمز والخ البت ز اكو ةنامو نيسلجو مسهنس تارا لمار اىرونلاو كلامدض

 " قرم جلالخدد توري! ناك ارترموإ بسم ناكو مهطبأمو مهداهرنو مىارتوراتالع ارا ينم

 وص نيوبس با نعئوردقو نأ اسس هدلومن اكو ياور و نمت ووس هوقو دمف نامونحب لعب طولت نصو
 درت تورح هرصنلا مرق ا موالالاناس قوس نإ نم اموال اوسلو ىسإل رنيم هنعئوز

 هنوكسو نلال يغب ىسدالاماتفديلع نلوم ناانيططرتس اف نيرس ندبات لخدو امون نيسر أ نم

 ما ئناهتلازبداعمنيديعس و رمتوباو ىامحالا نمنكعدوهو سوالاىلا ةسسلااهدهامونئسس هذا ىأزلا
 رطب ةيلظؤشراحت سواي كلام رمتز جررلانوحلاز محور الازدي ننرشلا
 يرعب لسو هيلعمسأ ل سؤلا ربو ةنيلابتامىردن ىراشالا و الاىوهلاندسالا نرئامن دل

 مهارازيوعانيسحلالاو منع هسا وتمر ذا عمنيدعس تومل نمل يرمز مضل طسو هعمل ل جؤلاهشالا و
 2000100 ارعواو اىراضالاؤ ست /ةسوالا ىداشالا )سمن
 2 م عطا نك اكسو نإ ثري قرصلا ىسدالاز هرم

 د انعركورتكيزمدق ىضردالادسسمو ا اذقو نسناس يلج راما )دسنب طوشم نقود

 زامسلا رسام تامو بدلا اهم فراج سمطعانهصجمسوماينايعز نال اراها نموت اكو
 ه رو وعملا نقدا نمر نو ىلا هيل اهدي ةزومكأ اجمل نيذملاو الام ىو الا نال ننال
 الإ ارا ولعل كيو لانا هل هلزاجل لا اكول نْرَتنْزءتاهاضملا دانك تاراههموسدالاوتدانا
 ةيعودعابإ تيارا دواؤ در نانفوتدالا هدانا نارمنإ تياللاهمفف قرب ظدافلزسغلزبولعنسملا
 د ضايإبلاع موو ىريسووار ني ديمحّس ارامي رفا يصر ديوس سارا م موف ةن نمي ادعو

 دن كمت دلال <مزبرومنمن دوعسمب و نرسم ددلعسالصسلا وسر تارا نم اسوأ اقر كلام
 ناوتشلا لزب رعركوز نلانمسلا ىلرذحلا لع نيديع مجال ازعتدح هزم« قربددب ناكو هلضشاثابههنناكو

 لامس ردع متلذزش لا كر رتل هو ليلو ملكاؤام هيلوو هلهأو وال ار وهمي رومشم

 0 اكبارا ىلادئينل اهراههةدملو رقم رابلا هرفي رمل اما ووالا نكسر نال قاصالا

 اة مرالاللا زب حجج نهيساو :ادردلاىف!هماراور دارا <١اييلابسشاو مبمحؤم هر

 ىلا يليممي كالت ىلا ادرمامأب طك قشير منا ةلسو سدقللا تيري لانس وهاك

 رقو قرشالا لعن .ادردلاولإاهجور نع ديال نال انو ىدمل ةسدعب سام ىرغملاو دددح

 هيلا نلاا عدمه تيتا ال اووارلانكسو ناال ارا اراملالعا اريد تارباسلا»“
 داففصلازلا والو مم هربرقو)ن اكو هدصلاط هانم 'ماووإلا لاو نصاق ةرالا ابو ئطقرارلان سلا 27



 3 اوسع ىبرم هنعوور هع نيفس رسوب وع ددملناوؤمانيؤارال سادس

 د للاباعممروتسنشرلا نو ملا رضا اوال د دهعز لعن سلا ره سس احل أبوك
 5 ةنسدعا ف وتوانإو 1 ,تدلولاو شاع رعاه دالو نعد 1 الادهعي دخت

 اكرحل هوريوارلا سلا هيض هلو مدحلوا يخل ايلا قولا !متئىربو الا امضي نذل 5

 . امي نوطنبداك داموا روش دمع ىريوالارماسهز حن دهل دس امادمل ةشلاب هدول ىرت 7

 طنا وسو فوتو نارولابلانْنرفحْن د يعيسادصو) هنعىور مرن والا دلاةن عم ل سمناو
 زل ةشلاحنزلاو مافن ايواوانسد الا يؤ ددالا دنس نيعسو اند ه

 ”ايريبكوثيدحل اعجاماه نهرو هنملاو مرولتلا كلمه وهر فج حان دوا ايلاف ران
 0 «اوااردلا باو يح ناكوهرمعةينانلا تايضاماما ىف دوالا ارو ناريس نديم كلنا

 عنده شادو اال لكز منازع ىدو وكف ردو دز يذل رمزا دبطترر
 نبايعلاوباو ىلا دداديعولاورا يش دنعىور ونا نخ نيولل بعز هاو ماكرو اصزير وجت وعصملا

 2! توما نكن ةلكو روس مرو سايلمو نيام سح هنسلوالا عيبرمرهن ارا تاو ىرقتعسملا
 نيوبوبنديعزب واد نارزسون) دسم ىار ابا انيمارقل اددنحزمو ارانب دلوقب ىرما رطل ادوعة يده

 اكو ناموا نادم باذكو نولسلا اكد اكد كتل ىلا نيئجلادسع وبا نعكرو دوال انورامع
 طادارملاربه وسو !هّسفلا ءاياوظاحللىداضلابهو » طم سمواهرفو نارلا)اطف باكو دورداههل

 1 هشقلانماعمو هعائواملا ا اىنمول مارشي ان فلا ىلا نماعمسدسط بغل عبو
 ان باكو درب لوح ىلع دالك اضل اتمجينمامنبو نيس نسل دنس زمىوضلادجلاب

 اكلاربعتلسادا هتيفلا تمس رصلاااقذاعلضملا اكو اىرصبلا اهل كر كهل يلج باكا
 تالا سل رمل دواز انين ىدادغما ناحل طر ادهش لص مرخيلو في ىدعيف وقد دواد ندع
 طئاحلا شله نعندح نوال رشاؤ ديكؤدملو ىلعهشارلاراّشإو الحفر فادلو وثربو نا هسا توعد ادخ

 جرد دح فد والارض نيديخؤ دمر ومو! امدقلا نس ىدو | ىدوب ادم نيد كد
 ل زدولددنعودر مرو شديت نيفسو ىملا سف نيىتوسو ىولوللا ده ىدلتو ىرصملا خصر

 ا ءاسسلاو .نداملا)ادلا اه ذل ىلولا نوكمو نلإل !نعن ىدوالا نالت ْنثدتس ىو ىددالا 0

 ديدعتالاو ىدوال ادب دحولا و , معاوا ساروا دا) ةيشلاددبيروبتملاو جدم نم عرنملادعسوب بعص

 قاس ةعبرورلاسئرصمساهنعئدر نيفاكاو هدادع اقداصوبةنعدسأ ضر ظز تكور

 ”قكالهاز مع دوالا )ذهل بلاغ زمهلاواو قداصول!هنعدسا وير طعزمورب كاما زمىدرالا
 ديسو نال صقنغكد فوك اكد دوال انوهينبورمتو ىدولانيفسدنعىور ولا ا
 قس ازتاكدوالا حرش ىلا دنع مهعساو ملحن ؤاعمو د وعسلاييدأ دست :دصادو ىلان

 اور اينلادبتما ىدوالارهو ىرغارانيدحوحتلاف ىرانيادل در يرسل تافإو
 دضنودوالاديزو رسرداى هنداذعرلاو ىدوأل اديو يقرر دادداريعولاو ىدوإل !طنزهزكروب

 هنيؤو فورس حرت ودوركسو ى الاون اىدوالا كح ةعزيملو مرعى يوكل! ها
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 5و ور وبوطإتالا تعسال ادهعو ديدارسعاوردلاو اريد هس عم نوبل بون يس لاو

 ن يعول يف كالا اه مسد ىلاطلا روان دهشوب ناملس مشلاو!هطوور ةديعن دبع عهارازع

 ىلا مناك املا ةدورمىرق عار قولا يضل هدنهز ملا ا ههذلؤو همي ةللو همومنا ناكل نع مالإو نول
 ودنا نياك .اناقموسفتلادواررلعلاو نإ !مالهازمن اكؤاق نال عسا لس ادع

 ادعو ىيطلاب اعرب ةمو عيا حلض عوضلا اجل رسس دن نك اوذلو ىرقم ادب يما دبع
 ايل مايو ولا نوكسو الامن ىرامنالا مورو امن ننس نديعنديجوضجياوىدسسلا دوم
 موتا زوال تاءاورلاو تاماعلاىوري ىرامالانيفسوإ انهلاناشالاب : ى«تلاوراملالا سلا ددضعإلا

 دس ملء ألا دحيم نهي هنعوور ةندكلا نب بيكم ودوف اذا.

 كلو سفوان ىرام لاير: نيمرفظم ىوصنمنب بطلا دعب كسم» نب كاما دعب ديه يدهن ضل زجل
 645 "ندد عابا عمس هل ضال فاحامامان اكروبا هان ءلسو »لع ههدالسس اذوسرصاص رافالا
 م مهاراوعاابإو باصولادحزرشلانردهل سكاي ىدبعا

 زسكلو ,الام هنم معلا طلعدحإل امل وقبض اهلطو ١ ناكو طفامئادسا اديعولا ركهللو طئاحلا لوب ناسا واو

 حال دام دوقد صنايع اني وكمو )ناكر تيدهلل ءامبؤع تجر بانا مدار لبو ذيئاتلا |
 0 يامال أهلنو نيمراو عيدا نس لا ود 1و فاشل ىرامالا سمو ينو هدتنالا اميل
 هينا, طسيؤبلا نفل اوعوبطامنالاعسولا هل اهرزه لجل. اطلاسكو ميا ذولانرطس زال
 طامالاءاع :هوككالعا نم يزال وعجل ناىلسُر نامجو م! مسا ىيومة نع ىور بسلا بمحوصلا

 مزال !اذوكترلائزسفلز دز نسفلوو ىرونلاو مضمار وه هّنعىور ريلي ديوس نع كد

 نيديرعس دنع ور ىلع ىرفعحو كراملا ولعت داتا درمان دح يدل سو ركر هال ا

 دب نيحلا دهر ابها م غو وهاد ن١ او وبدلا نع اشرملا نملادبع نرثي و ىسإولا نامذسا

 اص زمتلادعو ىملزندرادو اىجرلا سوزي وحبولتساولاناولسؤب دبعم مداره هاى نمتلا ظ
 دمر ىامؤد#نوحندنعو ىرئدارلا ههادبعو /ذوراهر نيعمز ىسدودزالاسادع ندب ىدزالا
 لا ف ناكو دالختب كووول طن لسمو مات نالادبعو ى ستملاربعز لع ودل

 ذا زامشبو تلي ثسناض رهن نمضرمابالا ون ضالصو ةيذينعوانلال يالا ءاسلاوودانلا
 ه .اهزلؤووارلا هديه سلالم نيس فوركس ةريكل نونا نال عض وسنالا
 كتياخلا وشال هرمزإ ميغا صار نر تملا وبإ انيم) اراذع رق نمير هوو نوضناىلا ةسل اهدهنولا
 و يلاوالاو لاو نفالا داي رذاجدنع ىدر وسما[ بساو رفعوا نب دسانعمل انفك
 اليووم او بسام نطلوقاو باو الائدلا ةيضلا هديه دةدصلو رولا ,املااعؤلؤم راولادب دلو رمش
 28 مارال ةداوسنك :دطوور ملصددالومر بلص كزعىوور اوال نانئدإبسلا
 ير طوارق از كرمت ناوالا هلا هدنع ذولا اهرتطو ومفففاوا
 1 كرو الايسارص نبوحم معبرا اراها نم ندم معاوبر ريالا بعامل وانام ورا

 راح نرتاسو دوسي ندي سىورل اال ادب ين تبان ئه ناد معافا إو ىلا نمار



 ريانا ضامي رلاؤإبرتم تلو مهايضوف كلام اهتظناكو اق لامار
 ةلمجعئوربوصم) ملائم ىو انعنالادهيطعرامهراو عشدنسوف تاس اىرمملالايحلادصسن مهاراركدو

 صو نونا نركسو نلالا فن كالا رخو رجم كولر للوالي دهن املس نهود د وضلاوف 0
 اهزكاو هدانا نان فد اايلازسلزبوعر كاطشا اهلل اي ةذليرلا سل ارض ؤ كلا الو لما طلا
 بيو شن الاد اني ىذل 1 ملا ولا مكماهوعدتاسلاعدب لرجوع اهلعتسا اخ
 اوصال سر رضا كفا ااه دوف ذا قد ةددبلا هبال نسب نلوم ايران
 اي دسو مدت نيدو نما اللازم اجل د مراد ناكةرسلا خلال هه قوسين
 قو اف دادر ودلع م يكلم ناظالا تصادر ندير قدمت دانيا
 قاب هدو جايطاودكزيدجيودو د حومو خان عمرا يابإوطيمجو منا ناعما
 لعمر ىدانلاو نيل و كانا ذلوتسز ىبز دما نيدرعو لاح ا سابهرئاقلا دنس وورفاجغ
 كتارن ديلواوالاتفاشلازملادبجرب!هرذز مرغووت انما كيواوناقلارجا رم كمر افسلادبخت
 ياعم كاطناناطظنالادؤ ديلا ى تومي نايلاةىدانللانبادؤ نو هؤطترادلالاةوولص
 اهجلو ننام نيعبسو نامقهنسىف فوت ادفع وساصللو لاق زكو نياو نيعس ونامت هنس ع
 تقل ىراؤلانخادلاو شار ابللانبدسادبع عام تدحم دار ومد وكاظنالا ممزين مناد سرج كمذ
 ارخيلازرهادصني دمت دهدادبتو ىدزاالارضلانب دج ىلع ىتتسلا راهم نفل ندمت ىدردياولا
 .الاءرلقلا تاسالاز جرين تاعونيرلا ة وعم هذ نععورن سظدالادبعز زطعحو رتفزاكو
 ناكؤيدادنص ودام فو اطال نارقصزي ومع رمل ريعؤ لادن ديخسنعىود هيا
 ظ يكفر نسرلان ربان ديمو ىناملادسمئلدبعز ناولس بوبا ىلا نعد ريمكأظاب مه فما
 ٠ ماما كاظالاناوفمز ىجدملانيدجانمالا دال ةوؤلا ممالاى ملت مهأر دعك انك ىدد
 الا لاير ادع نهانا تءأقلتورسعة سدح تامر تلك دهامصر حورلا )ديب ناك جملا
 انقراض يجب . كلا مدار ندعكو نع وددر ندي ندماط داع در
 الامم نه اديعزب د يغب نوممزيودممدسادعولاو هسا مرج ناكر ةيكظ امله
 هوا هداني سكن لكذو كرقملاز مدار نيديع يد هنعوود صن اديس نع ىو ورك زها
 ات د جددوا ليدل دهر ددصز ممول ىرتلاب كوالا دوال فام طن يسم
 ايلا نيرملاز نملس هنعوور ىفوحهادبمب دعس نعئور ندا مهام نمىالغال اداري
 ٌكاطترجو ديل نا ذو ةميكاظا تلخد هر كاوسب انك دإر:رحو نابل انو ءراجيلا )ردي لع
 ان ندا نيكسون معن بري ظضالانمنو نس ننال ةيكافلانيوتضر ديس نلعودنم مهءالذ توم ن

 نم دنلم موون ايلا يشعل هننهز سلا اهل واوا هدسد ىرضل الجت ملا نيكس وراطلا
 يزرعون تنرحوبوطنالاناناصسا واجر نديجؤ رمز رهرخجو انين ماتا
 .. ةاووادض ودراجات ناكاع ويلا زن من متلو يالا دن ودار لو سانقر
 . ةةروفو نارا تغن السنع ريال قلق وسي ضال فور اضاغلا ىوشل يودعندخ



 انزع نيعجر إو نيستا دنس نم نام نادهجانمانإحف نمل نررهفشؤعادمزكار لالازيز عزب ديتورامز
 سمنان يضر نسال ريغ الارسال نعل بو نيمو اىدحل اسك يؤضتاوناكاس
 يملا رخ نيجراورسحتسولا وأب نتاوي اباد زم ومنا سند ورو عنو لفف
 .هنكلاهه تو بايناولا موراتا دوؤسلالسولاو جامو طول ش نك ذاراخج ع
 ناو بعل تاور يلون دلو دلعإو فعلا يسنأماعقئتدر ضن ر ذود دوا جاعرشاو انتا ارا عرضي
 0 يني نول نيكولا فنا. ئيسورسخدنس بصيرا
 ناموا ةنل هدول اهو ةمَنلا.انلااهدسو هن نينا طن املا نيكسم ميسو
 ”مذ شل و دمتندسا عمساوفصالءرزاكؤذبم الادتفل ضي شا انم نش ءةودهعو
 تسد اي ؤدض ىمولجيلواناكوادصلو اموراجر لالخ تسجل نحو بهسالاةو ىرطختسملا ٠

 ن. راشالالا يشاهد الا امر و هلع املا ولا نكد هالات ىراضالا ذب نيعبم
 مطر هطساؤم سا طور مفمشراضالا اشر جييشلرالادالدانيامعايةنيد هانا
 وا سو هوعتاراشالاو نرلملاو ناس بادر اتي عاتو اير ائيزلاو ىلاضوشاان
 ادلقو ميعدس تتأمل مووعنا نذلاو ىلضالاو رجلا نمذولوللا نوقناساوولامتالا ونال ارا
 انيوطنااننلعمر هنو وركمف هو ظازوفلا كل ذاربا |.يم نيل همام ألا اههحت ىركت انسه دعاولع

 رو وعتلاد شان كسا ىراشالا غمز ىسعاماو ميل 2-0 ؛ءاجتءاسلاولا مدا يداها

 مهو هلاوفللا بسر مزاد ؤاد تن ةنومم ماو هال ز ريع مماع ومتحف يدوم او ني دحلا#
 كو باظحلا قرف هسادصن ملا كول دسع رم وادع دمتم غار ىراهضال لانس ادع د
 اناا وويمؤ إعمس|ز مهاران تما نيسحلاو!اراو هلال سقي فره ةراضادسا تخدم عندج
 يزور فوع ندا احجز وسر حزب بكن تلا مز راس ند را عازل. ذرل عنا
 هنسبو درسنا زع كة عنز ديكر نسل زعاسم تدع مم نكس وموال اىراشالا لام
 ناس يىراشالا طبر دادس نضل مالو ىراضالا دلو نمنيال ىداهض )مل هو الو نسوسخ
 م نكسو لالا ةثرانفالا لولو نيستووسحة سدس نو نكن هفف ناكو نتا ءو قلو يرادنس
 انهم جري صمدرمص نمي ةوهوانضاىلا ضل! هرزضهواول١هرتلؤو نوما نيس: اس نا يح راض نول
 كد لمر حز وو ممول نم نلوم ىرانضال نيج ديزي نسل ماطوبا ميس الهانم
 ناحل هنس بحر نمزواشن ال اننا مود وون دهلا نحن ناكو تبلل بييتس نيدو
 يهز لم رحد حد فر زع ىو خالوعسزلو م ىد نهال ذونحزب د جز ده ديو يزسملاواو نئيلدو
 .يماناو بطلا كيد ذىواضنالاد بخ ودعااهرونبلاواو اعوذ عيسدنس ذاموف
 للاب! ياعناو لاهل نانكلارهعن ةرمورازلاواني دياز سخلاباو ىلا يسلب دمر ابابا عم
 ”ةلق! همه اهب رح دادض دقو صم مومن رفد ىلا ركسما عسر نسل يل ديلا ده
 هنيرجداب سدس تعمل ايات قا ديعزملوفرلانازعنريلزي رماد عدسة دور يك
 وارض نسوصم ناموا لو نرتعو مس هنسؤ راجردلوت ناك دوصلال عر دمجذيل اقوا ذلنو ل



 ممتد نال كاجوال نما ماو انك نمت اجدنس ىور قس اخي ث دعب ور نيلإ عم“
 هسارر زار يوساركلادجوتسلا:يرذولارلاقامهرفو مى اديحلا اهلا دجتي كاباو ىرهزلا كموباندجل سصمالا
 يزهو يشل هده لا هزذلؤو ريان كس وهلا ذا دنولانيكسو نهال نيالا
 مراد كود كرام ناوطد صاج عل ناك الادس يدا اهدنا اما خل درعكر فخ
 اجي ةطسودداسلاوساو مماجلب رهاب .قفلا سردي ناكووستسلارو عمو تفتت اش نا هيتخؤتنالا
 ضل رطل هزل ملام ادن زلانوكسو لالالا "ياتو لا مضدزيس اون امس
 لهل ظلوا ]ضو قالا ابغا ن سفيضيلانموكد عزل )انمار ضعالانطورت نمد قالا
 ممبو هتف ربو ىاواحلاد لزيز لادبع امال لت شفنا تماوتمورسل اضل موادهازال اماما ناك
 انيلكز دبل هوو كرما سادبعؤ دهشز ميم امهاوواو لسمسال ادمان لع ني دجتولط وا نمو ثرحلايل
 .راخض دكا لع نأعو رعد! دنانل ىدر مرتو ىف ايهصال امام ندددادمتزب ديصؤ ديل ماجر اووئسلاروهنم
 الاسك نسل دوج )امسس امو تاجرا ونين او ىدصلد سس فوود اهرالادسدلو هاوس انضر
 كداب! ءاودو تثولاوافصؤم ىلا س3١ مرام عمرد | ىلانللاعدو ورمل ةيسر يؤ شمل فنرالا حلو تو

 ايهولان فسوبرامالا سطو ددطتمس التونا نعمل ادالاو ةنسلالامتساوالا ءانماو منيل نلام
 هين ئكادو مشاه اقناخؤو رجال ىا دنا دادض ورمز اويل سناب بجو مودم موعاوخثسناكو ادهم
 كيم سمسا نصل زور جر ىلاهدهاو الام كب ناكني تكوتودملا تدر رينو
 سضلاورمداسلإؤ ىوتو در اف نعتسو فين نسال اكو مباكربم اول فو نفهْنعاووب مس
 اطال نلوم دلير تهلاو وباسل هلإ,لاناكو باو نيس نا دنس اضم وهن

 هولا الو ناكل انتا دلال و نزلا نركسو ناله نانا للا كلزلدعتسبا نم ه
 كرف ئلا ماو ىداحل اره سلا”واهيو نيدارضجرس رت نيت ناكذد اوشه رف كرت نعت قود ناكفنالا
 لو ناقل الل اكرسادمدس ملص يسن وصلا نال ىرتلا ناكل رهاظزب د يعز دريت ضجر ع
 اكزير يدا لت ديعزي كبل نضل ا عمم ولامع ردوقدو مجدي اكو فوصل طاددؤاهيماّناو ناس خهرو هل

 ”ادانفاورمعرقنم ناخذ رفقا ليش دنم تمم امرفوونانارو رسل مولا اجلا باو
 فقل لءمانيسلا اهل رماللا مهول ل ارت وسل نال دلع تلو تامضج نسر اورسدلس ه
 افلا .ءالأورالملا زمام جرخ نكات بلادي نوفا رع الا يشل وره
 طاح ملال ضيوب كلما دبع نيرا دبع عنمحالا ميم ريك ماج مهم نا سام رف ىلا )صوم نفك
 دادذ نري زيرو سسابادكب عمق رشملاو برادا دملا مس نيفلاورطسلارلعا نم ناكمالرمهيرمال
 دايو ناطتلا دابرت دع مس اديعزيدمعزب دخلهم اياورامصلادي#ز )سمسا ىلءابادادشس وو اعآلا
 نيسلالءاباورعو ىمل اطال د دج رهين سحلاااؤمسدم طنا نازي رخص دوز هس ادضريلب
 وة اادخاسادعنديع هادو او ىلا ره ادبعن دل دنع ىدر ريوق امص نإ هكنيدبع
 قولا منسرلرنالاب مم رملل اطقم عيل نم اىنولاؤ نر كذل افون عضال وال امن رياتلا

 يالا دار بهو نمالادص يم علا دس يرو ارجر هن رويل طاهر



 مرق اورلا )ضل انب دما زيرل ضال مهلا و! دنع مور ىئرر اول باهر اديعز ادعو راسا وعما
 م ةضرمنالدس نزلا اهلي ملا لانا دعو 5 نيكسون شنان الائيلثو نرتعو تس

 | ”ىلادحمال اديس نادم دعس فو ما ةيشلاهزف نإ نيلاضونو داو نادخنالاولا

 ناحزلماكز ندملداضفلاو يا لغز ريهادبع كور ديوس ىلاز مارال اقوزرصئيرمجو وتحل لدا عمم ىقدضا

 6 رست هرب «سابالليرارلالاةووضانلا كد دجل و كمو ظاحلاعاقزي ابا

 ديعبو فسولو مسن ئيمأو نب ده وفور هرابوحدلعت نموه ود مز كوالا قادععال ارم اىوفعبو

 ه مغ اود وهلا اونلالا وتمت ىو اننا اريالاعر ندعرماعئرلطعز هسلاديعزم و ياو عزسملاو

 ارا داوعزعتب وع ندافع شل ايزل نال طعس كلا رام باز لالا :ارارسكو مادا

 ا! فموازععدر قيبافخنالابي دالاو رامز نم دحر نوح سميمعج ىلإ ةرسشل اهدنهز و ْملاو

 0 ايشااوضناهاا هاو لمجال الا ةقذلانوسدفالةقاالاكأمنادلاندوسس ديس
 طر مم ناسا اهلا اين زلطضرفورعوافنم اذ او لنوع دمى رف ست وهو نالياملا

 نيسان فرعي ىدنؤ ملاوي حاصبسم ىبرمهملا قل ناس نوط نسا بانت مم" ىأرب نيود مبص

 يا عازم زاكؤادن الا امرلا عابس نير شد نسحلا زب دهتدو تسول! و ندسلاو هرذاسسد ىلسلاب نعيم قالا

 طتتانكاز وم ,دال ادسسواالاف ورب مك ييبسالا ندم فاز شؤع ىودل وهال اوين اءارسلاديح

 0 انتشر الا قاوم 06 نلالاؤغ ىاري ل كلر سامو ناو ثمعسلا

 فارطعنلرمتب ناكر بيخؤمانلل قافوتىانالا الغورلا هور لا هبلا_شنملاو بز نطوهو تحنب
 كه ونا هنعتر .ىنمزلو خل من ةومح ٌتيللإو ةميشزإاهلع ندعل دق ناكو داو لل نيورلا ف طاسد

 انعقد ريالاو متو ديوس او شبامو نضج ىرحل دنس قوش امو يسمو تالتهسوتلاَس

 اشاء مناكاس ا ونلوهئا دال نسج نمت دمت زمض نوعي نيرعل اص مدل تناكد مدح مبوعمو

 تمزيموالول ملت نيكل سمو ناكوددهرمب ران البق رلوتىذلاوهو ممناودؤراطملا و رسوف ناك

 لو هير رزاق لهزتارصناكودض سارعو بزنس جلال ادمذار منزلا
 هالو لا نكس وف الوش ذونمالا الوراق ناكل ميزو يل ةللورش ناكر فلس

 0 نسوا بذككر منام د م ددل وهدد رخدد ايلا داسسمل امرهم انلازلا اهزلوو يصل اءاخو

 6م ةينل درو وم لالا ناعما نزادلا و نوضلأ' نكس, نالاوه ىددالا نزلان جت اهيركددمو ىرتتلا

 قوي رق دوج ود وت كور د دال ماعز أذ 'رمينرطفلا ني ريعاديسومس ىرف عدت وجو دينا |
 مزيل اراود الا ونود ةكرشلا دعوا هن ددعىدو ,امعمعو دس مرماطفاحل لك ظ

 ١ايلرت شارل اه ذاشو ورعب رقومنارش| لاهو باررئ اىلا ةسسنل اهرهةدصأ !وطوننلا» ,ادلااهضاوو
 فاردي لزم عنف جزل اننا بازاهير طوس ن دمر بالشام ,
 لما نزح هلا ريل ىف باور ابا فلا و ىدمرلا)ها نمو :اررنالا ىز مثلا )سمس ازي كلامو سادس دل
 وو زوو مادو ةزوعر ونمو اط نر شو ورا ط ورد ئتلازدهتوراسؤ دبعوراب نرحب ومس
 داو نلفت نيسان ركذ ندعو فاو و ازا مهر نمرود عبو اوت



 22 المو ديدنودر للا دينو اعزب يزد دووم 0 سخلؤبذؤبما بوند
 هر فسر عمتزم ناكر فجل ممساو او مدتماع ىورب ىداشالا دادشبا توفل رسوب نهيرس ترو يلو

 يفي زل نسيزيفشأ_ نسا نْيانووص دنس ناموا لاو اوىلصولا رسوب هع
 ناك ايستفاوبو هرعاطدتْا هْبعَسوروهدارلا للا يلاو ىوفيبلا سلا اهازعتصوران الا جْوش الويل و

 رس 0 وحرس ه1 فوم
 الفخم ركأو بدالاو تا هرمانلا 1ءانمزاكضين الا بلس تلا ىراال ادماعر نيرطتز ةورهنب عاد

 واط يوي رانا يا نونو دازلا امن فا نيدو يبان نجس مس عم
 نافل وجرب رمعولاو ئطقرادلانسحلاداوزعءىور موتو ىرانالاراّس نيديخ متعلواداو ضل ندمت دتد
 لس ناذلا !ًملالعف 1 وول ياسا

 1 و)اور بسلا نم دعم وهمي يجدون اوىلمانأكو ماعلا ىو" نلاعنم طع درلاو ءادنالا او قولو

 ل لالا دع تكمو مانعخز لم اكو نارا ودها تيفال ع
 دقو ايلنو نب يرسكو نان . دنس جلا ذنيوخلا ليل وتو انيامو نيحبصو ىدملد دس بحروف داو

 يا الا ملال
 دليلا: كسو مايه دليلا بني ومو ها نعسا د ىدلاو كو هادا مشا اد شدد
 هيشؤ رمل ماكولا جور زكسلا هده مااا نهورانال اكسل اشدانابي ترواجو تادلارع تحزلدا

 ندم نسا دبل ند هعاطو لو اني دنس نمل وتطل العدم مودال لاسفل انه
 .ةايكمالطملان ,مهاريعزيلعوىئاللاو رمت دعب دم هاا نم اههملوت ورسم عمئرانالا )نفاد

 ماو نيعبسو نما دنس ىفتامو ىودلنطلا طن نيسحلا جلا اوادنعو ىر فز كود اركز اصمإللاو

 امير يلمالال مد ارانكسو ةساوزلتل ااقادنزلانكسن الاف قاودرعشالا ©
 ندير لعند مدمل] اكول! ابهلإ سما اهروبهتملاو ارا معرف زيميرقوهو ناو درنب اىلاهسنل ا هدزهنونلا
 00 ا ام
 ديافيعطضعنو ناضالاو هاذانمملاو ةاداضملاءامس ابانكومةدلجررلوس لن اوكا ثدهلا 5
 مال قيال شالا مطارمدذ تما اان لذ تل قنلادبعو طرا انكنم
 ةرصردا نيد كياب مسدس ممر ضاَشلا بامهاعال قسد عنو بسه اديدخ ناكو حهلصال تكي ك
 طغت فرست دض عود عربثد ىمجدلا بوقسز دحيم طاباو ومرافلا ملا ن دهم دبل زيسحلاب ارحب
 ىلالجرو اريل يسخلو !هدفحوب اودرمال ال ماكودالاونشمللا لاهل اطفاحلا وي ديخير راديو

 ماداضملا بانك تاو واسلاو م اورلا فاق ناهي فتالو انس كر با هيراو نجدد عمن 10
 7 .مايطلاو جاكم ءاكل اردق طوق انملا تحمس بخ او دوم الا ديو رمند نوهت يلع ديغدلاو تعم كربلا

 :مذوررل كده يسكر انياذ الا اعسب ميااهنولانركمو ناالاوجي نيرا ©
 دوس دعس نقد داكراذلز اويواجالامدجو دوادنرب .لانرهخحو نم ايماراخ رم نينه عدني زذاجاىلا



 هرتز كلاب زع اهثدحو دادي كس و وكىرمااترقلانانسدصزي رست سانا راحل ددس

 الص در مود عد نزءاصو وهدان هيمو نالوا دليلي طمع وهم انم
 اك ةيتكو ويك كلدادعدم ىدر عراد اكو ديس ديالا !ملكدادغب ازداكىومال وحي ددعس

 لان 1 سل رمئاطتسرل ١
 يس ووو وعم وب ملكي طفل ىور دنم ىومال اديعسو ناين دمحسون نظر ارلار مف نسحلإوإ
 ا يلا ا ةديصولا نعول بالعإب ل ناكو دعس
 ديعموب وحب اماو معو نابل يصاولاو ورعب اما نمورلاخيلا سمس لا نملسر دنهولا نيدوادؤع
 0 دي انو هور ثهر مالو رز دج اىراضالاديعس نوع
 صب نادل ماومياطبو كرايم نانعو ,وفدصم نا سدسامإو رشلاو ةغللاب قمح دصسو دانعاماو ميا

 ديعسوويز هيعسلا ونس رك قل دجد سس وكلا ةراعبا نو ةةدصؤ اشو معن
 كلذ اهو يمول لات دنمركناكودصس نريد ضل زعم زهر اذلاهو ياض كيو 'ناىومإلا

 سلاما ني
 بيساو عنو كل دنس اخوتنا دنل لادم جامو نيو عرا هنس وإنا مدمس

 نودي تلعسوس نسا يمل ركاب ل

 ةيماونكراشدال اىرال مو ناثلانب ديسنيردعسواردب دم ىراشالاىومألا »تعا اهدو دوب
 املا نازل ناو تفنن لانك اكو ندالارقف نيالا نارين

 22 ةن!رلادبحسكيار انينسوزوزلا قمالاىأ نيدو حم اطهس ميميتدحل نيرما بة فملا هدب

 اقامه نيالا يلد سنين الملا ومو
 دعجإو لع نيرامل ميدلت ارق نضلرصف اد مرا هريعاما عمس لاجل ونس ناكو رمادا طاومإ ونزل
 0 نيصتزسن اكو
 ومال كرحنيىرسلا ممسروإ ين لزب ئدلا نيم يسئ دعس امرء دهجرع اعلان و طولا بلد ىلع

 9 نب مالادرماورثئرساريصمشلاو وذل نيحرادنس وتو اتناك سادرعر امال دنمعمسورمتو
 راوماخوا !نيرصتلل نب دمجو قارولال ب عمس انيرجعو عطفا كلامي بابا عم دادي ل عائم نيمالارامساووا

 نينو تس دنس اضم ست دالو ناكو بيم تباةنيظئيدمل كيو دنع ىور رو بدول لكن

 نة كونلال مشا ىر ال نونلاو نفل الاب .نامهناو نيمجراو ثلث دنسملاونؤ ناموس
 هرصدادش يو ايديال لع ةيدق يشل هدعمفالا دهر داو طن اينو ايلا ناد دسم

 رض ذأ ىلإ ةةلنلا نضيف تاماسهدانيكمدو ابولبع الازمنة فلا قس ناو"
 ينيكو نيو نفك راطسلاور هانا نمءاهرانالا نسيت و مانلار اخ توات
 ايالاامازي لب يره ذل هوز لوانعاسما باكو اتسم تميل ادواد لاب هادو إرث مدكو فاح

 0 ورمامظلاوو ءانا اه ذختناكىرسك الرا ةيلبلاددنم ثيمسانياو داليا مسار دنس: تلا

 7 هل لاديلعإ عمساوب نما جا طز نماورا ملا دق ومحل سوم رهابإ يملا

3 



 باخواراىونمر سمس وفاناةو ةصتحولا نيذاورم مهطدول افلا خو اماعْؤيسس مهم كما تماادالالها
 رة تاسق ةفينفل يدا هنسامال انيموق عدؤ هلا ئرسمالارنالانساذلا نوعبس هل ىتامإ اما زمكلذ
 مم للا ميداشلاانهو يذلا نوعجر فهد نوت مقل )بف تاومالا دعس عجعجج رواندا ىلا عي

 "مدس ةروسكما:طمجلالارلاوةنكأسلا ماو زال من ئزيد مالا ناسا ارق مانيدىلادنجرسانلا هون ه

 ههاديعزيراسمموب انيمارا رقي رفومو هيفدرلاىلا شل اهدنهىازلا هينا فد نور ل نكاسلا
 رينا ومومزبوهعد مارا عيكوو ذاوزعز لذنض ندمت عدرب هوما. نعد كلاعودمالا
 الامد د لمعاطا هزل و يع نيش اهدج مملان وكس نال ىصاشمالاموْذاَسْ لسةلععدد
 يلا الانا ئابركزوبجو) اههلإ با سمالابروهسملاو طشملا مجراه واسال اليك بشل اهزذه
 كذلالا نب كولمالا ىوشلانيفس نب وقس دنعءى ور ينرعبلاو مارا لالهدإنعكووب ةرصبلالعانم
 يوكو نم نطم نامدرو نامدر نم نطيوهو كلما ىلا ةبسنلاهدنه ارا هل رمل مو مل انوكس
 اميعدس ورابع ا نعد كومال اسمن نب كانا ةيسلاهنهر هم او دمام نو نيت ناو نإ
 رهو سلالعؤ صرع ورم تناله زموسمجا ومالا منوم اواو الا ساسزب شاسع دنعىىر
 اكور نيبماشسلا نمتتوو مانا هازيىكوامالا همجي كايضلاو ورمز ناوفسدنعىددوكدلل' للاعب

 لاا دلما ىلا سنا هم ةيوسكل هللا ملانكسو لالئبلمال ذ اسلام نك هنع م
 سناك حيؤلل مالا )يدب نمسا نيلءرب اذول اود! هصفلا ةبسلااهراهرتممتاو دلماانلل لات ىدخ
 كولا ئرمل رمان ياو نافل نعشدح ىو دح ماهر هاو غل دلما دلالاةيوامانم
 مصور نالت ةنسدع تاموّوسدي ضال ّقسدل ادم يصب نسكلئيلعمشلاو نحاس هعانل كود
 هاب كلما و زم نب ذنب دعسز لن نب نزامن ملادعز هماىلا ةبضلاهدض ممل او نلال يعن ىرمألا
 كوول دارا تلاق ىومال اهني كلتالا امن وق ديس نع تهل اقيبيصيو الادمان تبنت ن دبع
 المل رجوعو ادرس ناك دما نب! ةيت نيورمنب مسؤل لام ميموال أم الق دالوهشمادب رب منيملاك

 باول ةيسلادعواواسكو ملانثو ئنالا هند ىرمالا نأندو نيت فرحف هيدي ع تدضوقلا ح
 اة ةنيالادربسنت موناكو نزلات اند ْؤرمدجن يما م ركع ومتيشل هذ
 كايعسربو تيوإو ماسلا: هاو نيو اوناهاو انارة فو ناندبعز متدبع
 ”ءايس دلت نادرعىيدلملاديعن ا مئتندمو امهعدساوجرمرهتزعديمانعىووديعس نسي لونا ىرسالا
 لوول نوران كلما دبصنرف هز ة لس زدصمد ذدسالادصم نرركوم هدد لنفاكذلا موقف

 ”يفداالاولظلرساذادجثيرولاكس نوماس وذضارادنع درج رضججي ةيساوؤصم نعودرب
 ردم كلمادبع عوداباعمىردالا وفعلا دعس نايس دعس نوح دس
 قرا ببي ندتدنعىورداجو سابعْيكباودإلا لن مشلاباو ضوئي وسعو درا

 ننىينو ىلا مشلاوإو هر سلو ىرفل مهاوإو نيفسن ب وقعيو نايا ناعوت ده ماجا
 سدا زكو ديبإ نم ابالاو تالا نمدولاىوهزاكو لمحل سادمعو جالا دنع ىدد نمو رعارص
 الرس ئ دمت ادبولادباو راو نيسواو عش ةرضلا ذفت امو ديان عت وعادل نوع»
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 0 5 كاني ناريهؤل كلام ناملاولا بضل هز وملا اهدا وراححلا قاؤرمللا زوكسي لالا اهلالا
 كؤدبز دو دنمىدر نعد ئيدذادوزعكدر احلال نرصزلالا نعال ازمداستنالانهروهملا
 ها رعزفيرمز و ىركسل ارزنملانب هاطرا دنعسسامرّمام يبا نهى ودبيئاسلا احل اد ني دسادبع
 .ةلانيدحت بالولاء اشالارو قس كسلا دنلانيواطرا دنع ىدر دوسالانيورمتزعئىورب مالا لها نمؤاهالا
 ”قكود نما دبع مناع ىدرب قسد ا نمل الادمزب نيكل ادبكرباوّاذولادنعالا انحلال

 اساعضدنلدداّس او نالوهزم هتباودو طفلا ىردالذادج ملكي عمو رج, نبدا ديج
 اهنا صودبزيزب!جطمورجتت نب سادي دنع هاورا زك و ادج تمحو نيعنموجو مشل نضدتياورزكأو
 ةماماوإزعىوروسفلواهالاواور ندجفسو و هدحو ديزي نلعب رجال يالا هاو
 0 الإمام ماو تلال بإب بجلاو ىاشال ىورومخلت لاس هعادسدنع د دعبل
 ايري وضحت د هزي جئيدجمو) اد هناو سانا موي نلاقي انهزم يدك لفلاو
 داون دملو سيان اممم امسدنف ولصو داريموهو طايمد وكأس نيرامالائاب فرع زنا لا
 يزهلستفلاوبإ !هزعلامو نورمبلاهنعىدد باها مزيو قيدلا بولو اهلل ديننا دصزيوحيو
 تالادصواللاةرطايمل !دامالا كب اباناركو ىاشلا نما دعوا دينو اظياهللخ ارطلا بوباؤيربلا
 وضتنمبو نونا هضم انف نمل دبعإباب تدلو د نسولف يا مووعي هرم إو تدم ىاشلا
 قا لذو نيرو هنس هدنعتناييلمو نييالث دهفسؤ ناكنيقولا لذالانلع, نال يلامو رع
 امل ناكو صوم دف وداد فينحب ليما مالا ريو اذض نيرصملا رات ىرمم ا نود سصسو از
 0 .ةلاركب امالي دنس جلا ودم نولخرذملرارال موب طايمدب ىو. ناكو تدعو طاسدزكس
 نياط م واهلا رح ةدايزبنكأو ىامال )سو مل ذل الا اهل ؤو نيف نيممل زب ىوذلائلاو
 0 نيملاوغيئامالا فتان ركذف ماسالا .فداطلا هه ف وفي مهو سا مالاو مكتنس امل زضاوللا
 ةيمامالا قرنا اما وكف مس موطن مالا ىلا وبس دورل ورم تيل هيلا هدضهن يملا نيضهالاو نيالا
 دمالن انودفَسو هدالواو دنصدساومرىلاسالاذورب عال لل اذبب يلا ماو عبس ةالغزم فاح

 مبورف هسامال ا خواروعسلمامالرعضرالا الم نامل جرتعس امال نوران ونامل ا نمىانلل
 نيكاورامالا لرش ةنمممسو ةرمَسلاو يدولحلا محفل اولهم اصلا بع
 ا[ةطمازم سعد كول ناكرل ل انو داضللاةءاصل موكل مك نيون زب ىلع ةعباركو نزلا
 الدباس ندا زاكدنعسا فهن. كاهن د طال
 را نادل نو حطو محديلع سوم ذالتخل نري ورام ىذل اال معد اطناف مرتع نتلسلل
 سالو ءاملااميرعلانانيعهدزعو ذ طتجممو دسا نيب ىو مليجؤش انوي دفن ودجر
 او لع راوس ران ةالو رت نس لا ناالادلر هن ولاة يحيمذملا انطوت كاكوؤسعلاز»
 )حلا رقي وحول ىو يال طبسورليرك ةنزيعطسبو ربو نامي طسس طيسم اخ «سدل لابس الان
 قات اذكو زل رزجلع يرد بسلا كادكو رامو)سعهدنعىرضرباذ امر مهتىرال بن اولا اههد
 كايا داعي اما مالو نط لالو مسا نم لولو رستم مالا ملا كان تلا ىلنرف دلل الا عش
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 مارس زمناكور ورمادهاز اناكالاد مني رعغ لولا مزن اكسل ادارجزاسلو
 كصوراالام رابلا نال مذعلادو دنكىزاوكو اب رمضمونس درخ ربل نسبيا ةو.مل هج
 ماهي تلرابلانباىلاةولاق كلذ فراخ ريت كاسل نعادنحشلار ايلا نبات ديطعظ غلا كاوس
 كاتفلاو كراد تعصوو كباب نع انه لويرعفحيلاةعضاامىرداهلذ وارق نوعمسؤيزلا
 كلر ئمرطنا رحال ننال للك كليا يامل ترف دعل كبير بتلف رمانلا كاان
 يزرع ضااوبإو كيلاذالاّنخالا ديت كنا كيلو عفجلا ات ارضك ال كرابمانالاق ادعل
 اراب رمل ةرنهرهدل رتل: اذو نيحيلا «رفصساعروارصاز اماما ن اكرو ابن ل هازماكأل يعل
 مساق نم بدول مس! علادعش وذ وسالاو ضل وئقملاو عيدا ريس ايري لدفن لاله
 هع مساموعجزمو رولا نيمار دوخو اذ غادبت كم داو ىلا ةداصيلاندعادبصتطع
 موو ندا مسنجر نيمجراو مس نسل ونيف ولاني ةنيدبم هيلع زتفر روزا: ئتو ف فقم ةدي
 فلاب أكو بدال ناش هيلغت ارق نيل ولو ىلدومزااكألا بدال هناجر كيرلا ب نمت ادبع
 ونين هنسدودم يق قوقو طسومل مشل !لن ناكراهطلاروجو نكس اكتنكلو ةروجل ا ءوهلاو

 نيالا .ّفلاواررملا لاو احا ناكو ثدح اكلك هدلاوورملهازمزاكوثإم ©
 .قاقبلاهزهروهئملاوناذكلا عيبا ةبنلاهزمتؤلاامؤلؤو الاقوال انكسو فلا
 .مرسملاذاذكألا يراعي نيسحلاز ساسي مهارإاندسادبمزيدعز مسادبت دول!
 قارعتدحّسرلؤافعصن اكد فدتمالو قادومبرر يلا نسحزاكو اه اضفنا داري )هانم
 نيابتزيوتكرب نيسحلاهدادبعو ا ور اطل نع نيدهغو نا جدوجلا الازد جلو ماهل سمسا يزيسحلا
 دنع ىوممواغصلار مترا يمساوطضاحلاقعزيرما لادا وسهول. يزال ادبعو ناطتلا“
 ننام قا تاور الاوز لل لة
 .. .وضدالو تاكو بدك قف نكالاربضوإر رايد نلاامل هاله ارم و الة زيىرلا

 هي هلاماللاو نال باب دادغيرتا ميدان يضر فص ناموس اذالو رع دنس ةدعقلا 0
 ”ايلتوسحلاريرتهناو ةيلا وكل اوؤمجا اظل هنع لمجال امرؤ ور انركسمشنالا
 ان. سو اننعىددؤلطل امهر اني مت اوراجرءنيراهزعادم تدحو دادتمدق نامردؤ ا نيوغألا

 يجول صن تما اذ وسىرمل اولولالازسحلاب ىيع زان ن ئطلادمعريجوجل اديس وتم اناظلا
 طابو كمرلارمز معو ابادادشب عمسنعدساوترودانلا بعمق
 نا بادواسنيوراطما زمان ديفطساوهو ىراسملاَغل نيب ديعبلاطاباوىدرواملابيجح
 نديعز مهاراوع اواهنداتل ىدر ميئوئ دور دنيفلنمزلا يعز, ريعرسس اباووقدهبلا نيسان
 يانادهصابواهئلزيسلازطن )سمسا متلاواوزاجام ظناشاربلئ ديت دمار مس !ودادخ غار

 هديل

 00 :موحأسل نما عطوبوجو رسولا ةسنلااهدزهطملا نيس اهل وأول
 كرما امض نرييكيوإ دنع ىدد ىرعمل اه جل طب ارضه زجوور ىموس طلاوسولالنصحدمع

 هل



4 

0 
 0 رارإسكو قاف ذيكسو ننال اوه يسطع شال فاما و نيل ل.س ئيامو نيتسو نام دنس
 المهرج سلرطع ا ادن اهدا نثلااهؤلؤو دذعجلا.طلارسكو اهيعزم نأ املا

 حج

 د

 طبل ةريزج بحل صتطحز ال اودع بيعنسو ىف! مسيوم دارا زمانأ نسي
 0 2 واسال مجم رفو الادب ونو نعول ادابدق نكن اةو امو نرش هنسدعبابتف
 ْ ةيتزت د ووكأب ةريبك هو ساتيالالا ةيشلا هزه: يعملان تسلا نئالاو نال نوكشو ندالا

 بسن اذاحلاىداوزبلازب دوس إانيس ىلع وادب تاوقو هنساحلا زد زك انمفرمتس اديلرمص
 اعلا بناطبو)نييطعرب نسحب طنيددز ىبنيسحلازب جيزي ر خزي ىلع ني دخن نسخ نبدي ىديدججوبا
 "ير ىرفعشل نأمل هعالبع نيد هتدس اريعإب )عم كاس دن ناكر كوكل اع نمسنمل انجز مو ءايقالا

 ميعارنيرمتتاهرياواودادجسب ىرمرال امتي دهح) نفل داو ىدنهر مس نمل نمسا و! هلعانل

 1 "سر دبا رإو نيعبسو نب هنس يفتن نيوصورسخ دنس اوني .:دالو اكو نوكأ رسل
 ىريرش اند ناكو هوعصب يلد ناكو هركذ بال انه مبارق رنا نط سا يمال ىرلعل ىلع ندهن ده رهاط
 0 فانك نلالاوعت رسستال !دنعساوصر رمان عرسارحزم ىو رمل ىنوعنملس نب دهتزب نسل ل :ىلازع

 هيلا ضنملاو رفينحؤيرماعرلو نمور رصقال او ىلا ةشملا هد ضيا دلما يسلا هذ د هللا زيعل اند
 غارت يشل دزه رعت رك مياوا هاو هركواسو ةرجما)هانموصتالاىراقناىردايلصو نونا
 ةدانكو تدعو قيدلا نع رد ادعالا قو ىرعوفر بو مهمس») الو هناا سني وه متجانس
 زنون وإما ىلا وفصهضتعاإو فيو اعدلاو زم ةسعاال نمرصفال باز جداد نرتب لصون
 .ةلمراكو ةدن مؤجر باكو ناكر مال سني ٍطصراصاخاو هلا هزت نومسلوماو ةرهزبهمراحا
 جاصلااقضدارلا هل اكولممن اما لاصدل تدلوف ينحف رعوهرو عداو نيرشم |دهيورن زوما لا ةماولاصم ا

 وعدل ةدف اهامدا حسا وز د تنحل اي راصالادو هدصفف ىسلاو )اخ ياو زل انك اذ وصوم
 نيحد اعرض | دولت ام منرملا هازل ددالوناستد ددد' جول نرحل سنا بهذا تلا قف مالومرضلف
 انما ىرظدملا كليمال تااقو ارا ةارلا تباذ اهيونُسللا ناهارإثيزمم كفطو ترم ةارلا فوم دارا
 معضل ذذلا ذا اكوصتدوعو ىرلا ل جولتنا نك دسموبنافغلا ةىهرمترنجو )ىلا ىلوم لش
 هكذاسوراكاونك ديل! مزاد دنس ملص الكم .اكب هزكو من وحزم وها كاتو ضمر وتملك
 0 وفوز نكس اهرووم اللا سكو نانا نوكسو نال ركن ىسدرلقال مما نان دلاوهوتج
 البز وقع مسولوب ةيشلاهزفروهملا» 6 ىهوىديلاىلا ديشلاضيل حالادزك
 الدم ظوتوهو هيل ضع ىيسنجوا باكا دنع نيم ذاكدلهومديلذالا»نورعلاىزارا بوق
 ورمل وادور ىرارلاب وو نيدسدم ادمعو نع ذدحو ناقلو نيعراو تس دنس نابهج)هدف
 0 ثار ا هيو نلالااهدمج ناكلاو ننال بئر ذل ماكلاو فال أب ظفاحلان ودعنا
 انا مهاره ١. ةسنلا هنيقر تشاو عبو جاكرالالا ةيشلا هدهد, لاب اهل
 توحد ىدسلا مزال باو وسلا سو ندمنو لعزل ن مع ممم راالاملا
 0 "مهن اكان فلل مدل هودشملاناحتاو نهال وش تاكا ىلا اديخو مس ادع دنهىدد قل



 ا و رصقرب دوادو رضاوتلامزعئوربهسراون مالا اوضوا ذاب يؤ هادع

 4 لطف امو عد نامدنسدل مناكو َتاَسالاَتاَنْنل ارحل ابهيفناكورلعلا فلوو قاملاوماثلا

 نايامو مني مسعو مهرا سمس بزرملادؤون بو من سادبع بلص غرالار عنب مهارباو امو نيعس نسينا

 هس مؤ ديزاموو ربح جميع ور وسعرلا من دز عىدر قالا قراطزب الان مهارات
 ”!نعىرو ضو اق رمال واغنيه هادو فورعم]جروهو ْنالْث هنس!ضْنَسامو نيسمح
 ,ندذاجئادبإل !اةراّيمإلا] سعال يك اى دناورلالو هنيدح» ذا ال طق كلام تديملام

 ودم فو ولاكن لاذ دلع ؤلا نعد وتصنع كلام
 ماا مااراعز دهون دول انن لاق نحلم دساىلا بحل ةرش وماما ل
 نيكذاه كة نكضاربلان نوساانارانسالا انه دن ءاعازبك يؤ د كلمزعز اعزب رمق هسدارعأب قاورقلا

 لول عامر ررصم) صا نم اكرزاعللانايمسلا يالا خا نب دايرازل نمت ادبعدل امدإو ادهنصو لاش الا

 000 ناكسا ما زواحرقو درمداصو يسمو تس نس تامىيزلا ةهيضكور ةداوسني بو لحل

 منال ا: رار ضال ىلحملارمقرانيدوقؤعنسلدي ناكر مؤيداءان مرسلا نامنالانعّوإادو تاقتلازع ©

 زن مر طال ذبوقزيثو نونا بسلا دن نؤل هزل لانس «انيسلاترافلاز
 هفيطت ل غلا ةزتل عضوبفو ماما كلم نير ظطيزي)ءاكندسا نإ ساديعز مهاران دمار ١23اهبم

 ينال ماكو! دنعىور هنعساو عر ضازعراند ةزولاو رمملافسو نير ىنانعائوريزاوضالا

 6 مرا اناهعنميناديعورشلان روع ى ورب ,نال اخاشلو ىراخل اخ اوشن الإ مارك نيدملوو

 ءايلا "نيكس وريجا نيل كوالا نيوكسو نفلال مكب ىانوتسال اىرازماداهنواحز دل دنع وود ه

 يم هر ناةريشض ىلا هيض هنعز زا اهؤلؤو اَقلرث اولا اهرعدو ننام
 ينفك حالا مداصت راب لالا ايسر الما زءك تن ضار ةسصتالعو ورم

 هفعأإر تردلاههع توا ئينس مهاوإنب نسملالاودنق مما مورحا هن ديلا طراز ضماذأسد)
 ؟ماراضا اللعان اكن ناكناه مسار زوم محلا دغر ىابعالا و :عمراتلاةويس اعمروب اهركذ

 فال موز ةفلا نعزي هزل دلل لطلاقوالانوكسد الا ماقإلا ه
 يرجو ورطغال ان ليسؤ ماد مدهنصلاهذخروهتاو هازنالاذ والّتماعتترمنيكرال ىدلاننالا
 دم رم اونك تا رتحل ة ايوان ناكز اجل هاو نوسزعلادنمئىور ةورعورا هو دعس ورع

 ول دئيدحؤم رس امالد بذا مل نعىوو يسرنا نب نسوي بوقعل أر : نمو وجو !ضنب

 >1 لام مم لمسلاهسوإب نمتلا ربع سوا وتل وهو دل حن رمل دنعىور دفن ١١ دما ىوحالا

 دال مارتاللا ال اومملل وعز دوو سب فولو ودم هنعوورر شب ميه ساد نبك يرشو 0

 يضل اهرزجروبهملاو ٠١ ىلا ةسسلادده ءاهااهزل و نلالا اه دعو اولارتقأ رق ءاذلا نركسو

 الضو ةوزد زوما مانيوال اسد از عف
 0 هرداسهو درسا مك 8 نوتجو ليم معاعابإو ىرميل ءلاورمعز مددادسمر ىلولسل ارومقس زيوت و

 امورقنز اكؤطفرارلا لاو نافصلا يعز معمار ىراوطا رج يوؤر ودل راطعو عش طرا
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 اسارخي نارا هالي رقيو هدذلب قداق.إراو رضا حش ندحتر ان 3 رطاطم فا ضاذ باتوعيتإا ضو

 0 امأدإ انرشع قو يرمالكلاو نيدحلاو طلو فارسي هنس ةرشعشل ااه

 اا هلا .واوا نفاه عزم اوفطوتل ند رن هيلا تشل اي هتف
 قواك مديكودل وللا تطس ناوؤلا ىوطارجل فلز انمعال مسن دشن اراب شاذ اميقف كفادت
 أمضت زعّتس هنس دعا ذه نزلا فة درع ىلقو نرد ومس ارا ناسوخضاو تكن ل

 0 ب « لمتد واذلإولا ةيسلا هزه املا اهرذإؤ و نياماللا اهدجدو رجالا نيكس لالا هش قالا

 الز مؤالائلاب نورا ىدمالا نسا سارعو وز سملو اوهو مله دسم ادارملو تما

 هد والو ادادصم د نصانا فاو امال لاهانمئيطنإلاعؤ نمارس ايدل الولاء طسأو نكسكدماهدلاو
 قم 00000 او هدنسواعو تطمن اليائطعا اوزيوشنعدتلاس رىدرور مما بخ و١

 3 دادشبالوأدنم عم“ قرات ارطلا يره نرش تاليولاب اعمسابهها تيدحيا راع ناكوطساويلاوادغالاو

 فيوم سقت طنش نبا ةودص لص قادمالان سداد نيسحلازب , كرار ومراول وول طساونر

 0 قعر :ردال ا ءاغلاو لالا اماب , طسأو ىلا عطب هنعتنك هريغد كرات نمل يرض بالتملابا

 نب مهارإ و رواطجناد اريلز دج سلو ومجال ةسضلا هن ميلا ةنكسلاراوا اهدسنءافلاو
 كن اهواز لو! زحل و رحؤوا نباب فرع ناديصاؤ هازمر ملا رفال يملار الا ديوب نب سول

 دزاهماز بوو ىيديم زو ذوي مهارا نعت دمي عجلون ني طادزب نم متل اد! دنع

 مدا او زعد اوال ودمزبوعندمكمادنعدر عم دالغاف 55 نب مهارإ:

 لزيز, مس متلو ةنسدر يزل ىئررملا رخل بديخزمىدر نادهصال د ءازيوترفالانسونب

 0 مااا هؤلؤو رجا راتلل و دكسو ءارلا قو ءافلانوكسو نالت وت فالاا اربطلا

 ليو مخودمل مو اههمزم | ةمشسداوطرتضؤ وعد نينو اهلا انيق زمول بسلا
 الاه فعو مدعم دال ارسر ناكر اكل مازن هىراد انساب ىلشارسانب , مشار انياب

 يح تيرجو يغب نموا ديو تاكواصر دوجو مداعو باسو 1 ديم 0000

 2 ميو تسسن هان دس ابو ردكم, تزد دحلو ورام نفسو ند
 نيا ١ جراذس نان ريو تام داو ء معسل ارهغزب « متجول ونا ميمتواجدنب مسكرا سارح

 ا ادري ,رزاعزرييكوباو هس نيمو عمرا ماعم النو ىدعل هس قّتدالو َتاكوساْننَد

 0 نشالليمنل ارا كسور !لامكورانل ١ نوكسو نمل دفا ثدصل ارازب وشنو نخب

 نان زؤعز زو سحب زلادلبنيرورم ريك يل عوار سلا هدا قارس اه
 كوي مزردعي رعود لل او يفقد «ةعمهاو, ري انسادما اوس نعد
 ,ايوهنيوف مالا موس اددوب ن نين ورع بر عسو) مامر ناك ا جرح ومقس اهانتك
 د اىنلاوعو دلع عرفو هدهلما حو ةلاس نان الن كا دنع ى وري هدم هداج زتللم بايضأ

 قطط )ءدّواوراشلالخدو بهونبهسادبعو م١ نمزلادبصؤع ىوريناكرأ هدالمو بزل »كلام
 ىف 1و ءامونييسو ىدملوازيتسوىدعلوانينس دنس بحجر نمنوليلايل علا: التلاوي وت شفلاد



 مانا د ناسارحو نأرعلاب ني ايتو نيت وسمغنس اهيرفوتو نانهزلا هرمزاو لسا

 ءأعنتم ناك نحل مروعا اىزارشاوطؤ ده رمز هتوف و دلو امبس السريع ان اك
 هنئاد عاياومسوشيملا "معاني ناوهو موالتلارسكن رع املل اظئاعلعرمو لاذ ايتن نأكو همن هيشدكتو دحأد

 ءأيسا هت نمدنم تممنو هنعنبتك مرر ىذإّسلانسحلاو دمخئراففل ادعو باو دل ادعإلادسعب

 انارة كمنالو يقسو ازا دلسقو ب سبا يسمو نيعبراو نام دنس يؤلم ستد 9

 «اونمالانيرطز نسحلا اصول وكول هوت ادعس هندسي اهنضهنودااهيخلوؤو قوركلخل
 56 تزمومو ناذان ماعز وسو برجر بوو هوان فد هنعندحد سؤ اوملخلو دادعل

 تكن ناكو لإ رخل بمسو لاو ىدودل ا دمعي ابعد عائد مرو نامل ني ديعلادسعو باسم

 الط انها كارب ىحيوع مع سظفل تان َئ كو! دحلا دارج نم سنا قفص يعم

 داب نابلاقو هضعامفدمنكرلفدعمسان طيضلاو ىدملا اماو خيو يبدا نيرا
 نا ءااوؤ لملم نوكسو الاف وال نينو ئسراةتس والا ١
 "لاطلمالا يعني دما ط ندير! مهلا بشملا ايل فعل ارعو نيل هيسلانعذزلا
 انهض اكاد ءيداو ىدحح ب |صا نيؤسالا مكن ىلع هرلاو مامالاىدجشلر داو اهماننو ىرعدلو

 ةكدئس نيو ناييساب هتضادوأسناو انتل نايعزدماذ ' هين رشنرلع ادا رييى دمعت ارطاناظعاو

 ناطلإو نلالاب اير اضي النون هنمو متفوق داما ناهصازم تدرخيسب يخي هريس م
 رب نةةعالا ةرضلا هد ذرلاهزلؤد داما عجلان نال دفا 3

 نسيان نحال هرمز سداد رم انبهيدادبعئ اهو رصتملا هشارب ادصزب شاع نصالارىىوللا مارا

 لوابطعمردايذ قطو قبو طفلا عضاوإ و يسبوم نهاد عدي «نودعاسمم صخر رعالاىدعسلا

 دسار جنا نيعناو نيالا زعالا نيامورم ور نس ثول ىداجيادشر نيم اهوار عديل 0

 لمان ناساف رحال هل )ان و نايس دي !ساورغال اسادب تيل ئوهاديستب فرع
 واعلان ندالارثغ ىف وزغلل ال ال, نامل كلام دنعىوردسا نعود ناهمازمدلصانأكو ه

 دير ل ادنعدس اسر! اهو اج نممتروجو نو يغألا ةسسلاا هده وتلا اهلل و ىاولا هو

 مؤ رددادعن د ساحزمجزاريع ىلا دسبؤو غال ممل فنحإلا نا ةرمزب هسادعو نعاني مهادصنب
 مسي ديخو يبل اني ىو دبس دامحو ىرجزل ادعس مهأرا نعاكورب نو اترك ىراخل ادمأولا

 دسم سك ىدكيلاوامزرهض كدر مو دنع نسو ياس ادني كونا

 مياة ض'نيكسد فالاون ىلا شالا نيام دنس دو دحؤ لاس هس اان انو َتاكوتماج 5

 مضل (عوسدنع وصولا ديب قب إب ةدلم صو تال ىلا ةسنسلا هذه هذ مرنم هل
 ناسيرعلادسنراطعزب نان سبديخؤ مارب نب هين اديعوب ىنومو نوراهو !اهلادشلابى وهلا

 لاب وم شالا نانناكدرخ نذل قا نإ ن انكسنب بارهول ارمعنب

 ىاراخجزا هربلاهنامزيرهتزيززملادسجورولاسينب ىرسفلا وسل ولا ننمتلاديعرش وبال ممفنودنترمرملا

 ةيصنسا لع هيض اهل ادساديعزب وتوم او دن مسد الكف ديلا بانك نشل ريعزب معوضحول!

 ري



 د الإيراني نكس ثلال اومن ىرعال نيسامو نييسو ميراهنس مطل تامرّون ناكردلخؤ دعي

 اال بالا حلرطردت ندعم قوتي لوما ١ هسسل اهمرارلا اهخإووذلمجلا

 ل ىلامللا نم دس رميا نزرع اوك نوم ىلا باسات امدعب كسارلام ربع
 9 ده 1 امزلؤر ماتو دلعملازيعلا نوكسو نيالاوفن رسال !ءانافرحف 5

 اهروإسيلاونمالا نس ,منادمارب ودمر دملدماعو نانا نبمروههملاو رتمتإلا ايش اهدزع

 3 0 0 رمالا ةدصل طخ ناك دالومتال ذل ا.ءاورواسن لما نسرلاسولا ناب
 قتلو اناا كرد و نارا لجو نمازي عازم ندماسواوزفوكااماارمالإ
 هو باكسز ديوضزباو ونحب لعو م روكلارإ ,هدصزب نيمحأو ى مست توفل

 نزاع دهتدادغسو ىرلاولا يرانا ىرلادو ّ نيرامناورحبو ذاعمب د يشارو نيسحرسلا كده
 ا كعنروبطرملابو جالا ديعس نيدهادصدسساباوةذاحزيرلهنفوكلابو جب رياصلاز بديع نسل. ا

 ذي العز نسل لوهان فاديعن ناصيف هنع ور نيا وزوال
 راواصس الاون اذكرو يح انيدعتمالامامال نعوم مم اهنا ةرخومناكو از ذك انو ناك ني
 الا فعاؤ ل راانااذاف طساو ةزامَو ترطنف الا ءجتموهو دادجعولاةربلازعيرهفسنإو ومقالا مار
 الات اوسلو تق راد اموال اقف بارو ذاف فز فوم املي ناذف
 3ك رضرلعت مصيلاذاظادلادتزب ديصدملو اكو نأ ىارطل انخلو ادعو دفع يرث تلت باطل والمهن

 امينا نع الصوباضصرتمعال ا ىدر رندا تمنوا

 ا هكا موه جي ف اندرو اوامر

 اوتيدالاورثرمفحو دمار دول رىدولجلارهلاب | وجر الل العال وار معان الاد د كد ف لطيرمر

 ف ىلا نايل بانك يلف وكب انك كهنلالا طيار
 ساو ةوهو نسحلاو )مولا لم مولا تلخد) اع ساصراو ا ات تلعف تامروم نوع نينا تعوم اعابأي

 يفرم نلضت اورو بر نموك تا ذافالاق ني انلاوسدساناناتنن عنادا ١
 ليضع اعز حمم تونر: ناك تفاوت تدل
 وقس داذايلوالو يرعب سيحل لل قرم طع كمو عض لحين ذافنيسلاز زميل: زوما
 الدمام !يفو كرفت ةاوصاو ةلببلا ءزرمشنع لاذ اذادع كمل صزمإ١!دضالاقف بارمإببا
 0 9 ورنا نكس لال هتاوقو متلي نير تعو ىدصلع سلال عبد هدرا بارت ىباينورعملا

 لاتقول اوزاعلا ان ن دسعزم) اصول منيو املانطوعو قوما ةيضلاهزعؤاق امرنا
 00 اه داكو مر .لكسالا وكس زمن اكو ىرقلا يزال

 © كال لامو نستو تس دنس دو دكسالا» قاد بهو ندنعىور دز دلخم نمالادبكولا ني دجسرد
 مروونملاو هع ىدملب عنسلل ابان هنح الاهرام سال“
 مال زعودر هرذتو بالحل نادم نملادص ممسروعال نادل عر مشاريع هز هارد
 الا او دعب نيكس صرت دو اسي دروب وعال نادل نفسا ف يرانا مركدنو احلا سادي



 ودب دابا كيل. الاكس مالو ةضهابزيلاماسلذاكم ”نوكاطمازم
 مدا دعني وعمولا وعن دحلاد ثدحوا وذل هابط نجما ديس باوويمسالا نا مز ناكو دنم نمر
 لالا ناكو قل رلل بنس وباوو طل ىوكتربإو يا ءاملاوداد ىلا حجازي مهر زحساولا دنع ىو مريرلا
 مافن ط شاعت اكن عال اد ندهجيسادبتو)اماخ ولان اهمال سون برقسز ده عج
 لالا ةيلعويجندجلر اوال ةو باسالاوراالاو تافللا اناظر مول حعادنو
 تحيل ئو يفرز لضفحلاو ةماعلا راض ةد لمحل زدهل ادولف ملعب
 ناماليط حتا زوجر!لاثو ىنمالادلانامذالخلعا نلازم هتعمسىوبمتالااهاور زيكو روي لاعالا!
 داق تالا ولك تك دال اى وان ادوار ابار تكن دعيف هتك رسلان ضدنا
 ىلا نيفسناكرمدر ساند ناكاتسلادهتز ضنا افو ىاتلانفدانءزناكو ظابانك اعلان اديف
 مالا :نوطلازمنفؤلسارمما الة نال اؤاسارواسكلاو ىاضلاؤاسارتفينحيا و تدك ؤ سار
 للا دال ناب ورا ابله زدمس دب دز نسلم زسكاواو بولا الك رمارزشماف
 ورانا ايي لاو لجلارلاندهادرت ونزل نا ديزي داشولاو ىداشالا سورمتن طن عر دحداخ
 كارما ندعو ىلمامناهنناديمتول | عتاقلاو ىارول ادمس ىلا نإ ىهيدادضةنعاكرز ير اضيللساور وابدا ىعلص نأكو

 ةيلارالازب اراها نيدبعزب مهر! نبدحاورهتوإ و دوعسز سادع صامل مسلاور متو ارعدرلا هسانوس

 ٍناسابةوإودالملاو ىهيادعو دير تايزلادملز تلملادسوع ىوردادغبلا الجر ناميدطمانب يملا

 امل ااا جلو هان لل نعسلانسو ن رنحمسملاو !هنعودر مرير وافلا) جاز ننال
 ايلا مزلوو» رؤي انكسر نال از ريرعالا النو نيعبس امو اكو ه

 ناك هندملالهانم واحلا نيؤس ندوسال لوم جعالا رايد يمل سمزاجوب! دهر وبما ميقا اةسلا

 "وز سزغئور مداه اومدابعز نملك اكو مورس "نكد راخ دلال اس .

 مراجواو دامو نيعر'هنسّمو دامو ني نورس تامىروتلاوكلمهنعكور ,دزعد أو
 ”هريرهرلا نكد 'ا) هاو دادس حتالا زعل وم نحت الازم اس سادس هدقتى دل ترجعالا

 نيكو يرعب نما مزاحيدإو ززلادبعنو متن الخ وتر ونمو رتل دنع ىور دوس نرد
 ير هنعساومب ةريرهاحلا لعاقدربدو واوونا تنك دقر ىاطلا :ديعز ترو دعب هر نديم جرعالا

 رايز ددادبعو ضحاصل تكي ناكو دنامو ةرع عبس هس نر :كسالاد تامرمانلإو وأن رااوادى زهرا هلع

 ولسو ىرمتادبعور عنع ور دسادص ناس ؤعئورب امال !نم ريد ملال هانمرمك !ىلوم جرعألا

 سلس مهران بوتجعم عاهؤبلوائدادطلا والا هار ان ؤيس اطنفسلارماسلاول! كلم
 0 اهناجرب واخي لس ار ,نيا نع ىور مهريو سنا نبا ئاهرشلا ادار 7 امني ناشو عت ال

 قامدامالاةدورمااكتلا وف يا ادع ناك جمالا نطو بوصل نيسحلازررهملز اكو قو دصوهو
 اقام نين كسو نال ع عسعالا يرامو نيضورمضد نسر طؤهَس يعبسو انزع املا ©

 ًانيسوم تونا رسو متاهوب ىوبمسعالا نابت ديزي ئمهادبع انبدهثيس اديعولاوهومملا اهزلؤو دذهملا

 دادستولاوتباعلاو وصولا ن وراه ددنع ور نابائيززعادبعو ةدابعز اورد اع وول دراوس نب



 ىلا رول او ياقة د دلل از نيكس فالي ريع نيولاو ىلا بيا عراد
 ذاكر ممطر مولع اكسالوغال هلا ذا لازم نيل ديوس ناطقا هزهروبتاو لا
 لإ لا ددوعوإنرلضوابردبعو نامابو ميدادتس لاوس غقوفو خصرب نانو ركذ انبرش

 قع ضنس نطل ىداحنمنضلا مووت فت نزباو بهو نبا نع عري مما تلزم جالو منع
 5 قانيشلا هيوم |متلؤو نبل لاول او لالاضو نيم انوكسر ناله لو دمالا نيتامو
 ىدوللن أيون ةيبرن «ناعو نيا ضعز عشب هسارمع نمت اررعا ريم لم راش نم طيوهو ا ورعا

 ناسا زله ةقودحس نيل فولو رمت د نعوم, مرع ينام منا نمىيدعالا

 وجوراسو الع تدق كب ناكل لوفي بيجو انيديز تننااذا كل وضد ةعشز ناكر كرابما

 رس نا اكد ناوسمو عيبه شسؤ دلو اكوا نقلا وو ة عض تامل اضل ةزلسو

 ةلنسلوالا عب ريهتذ فشللدحالاءوإخو رالظعلازمزيمير اف ذل مو نمو تس هت دزه
 نةئور ف ورعالاةيزعز مش ةمكعو ادوناور مال ار لاني دمزب ني دواد هيلل مسا بو نيعسو

 ا اهسادبك ديخودلا طن نام بيجرفا ن ندد هدعاكودد بهو نب نيفس

 ثور عيشي ههارص هدع نكئورب ,اخودعالا نقع ب ةمشؤ دعب .عضتمكمو !دازذاحو

 ديلكو ير هولامإو نّيامو عهنادنس ةدغهلاىذ نيمويلواداهدالامو وكب ناورععيادنع
 ديلولان يبدو ساريعم غل دنعبععر هع زطكوو ىلودعالا رضحلاناهذز هع مسخن

 دبر ندصسورلاخدوزن دليل معماسالارمإمو نيعبراو رسحدنسما وسو فو ىرتخلا

 لو قاع دمر مطمازههودمالا ستر سره ودير! هرضحو دنم نأ رع ىيدصلا
 رقع هع شرود ةعضوراسدشعوإ هوحاو ناناموئيضو عسدنس نابمس نم نوطاتسل

 ى مم عوسدنس ةرغفلاى زمر وهوا ويقف ونتز ادنع ىررو تدمر عمل مانع رتل لو رعالا

 يمال دم هزيم اثهنسرفاؤ فو رشة تعذ مضر ودور يعي سام

 يهبلو بامالألا ةرس سلا هزه رمل ريناد اهون رول مل ازدعلا
 2 هماعخولاو نسحللةىرر مشل ملص عال الاخرون ينكسلابارعالا راسو يزعب اناا
 اوم اهيا ضني هاد يسمو ديعسا هيقديع تنانين

 ارآلاة نر ندو!ةليجف از تيعط د مدون هنن مو لدعم“ ارومىسدنتعىور هدحزع دسار كورب
 )هاو ام نيرشلاوديعسو سس دنع ىور نيريس نإ نسكن كىور ,ةرصبنكس زم رجا وسلا
 هلاذسانامو نينسم هدانق يركن اكونامو نيهراو ترم ةنستامو نييسخر عن هنس هرم مناك رعبا

 هس ممتعا قيد فاعلا لكنيربو ىدادغلا راما نسما نبيع فمجوإاو شا كان ؤيلفب
 طازج وربع ننال نصاب ولادات دوك بدوي ضياع

 مالا لوبي ىدانلا نيني نق نورا نسم ندي ودع عمي
 نوكيا دادس لع دنيوانلابك امكن اكو نئبامو نيوببم دنس ناضم, وهذ نيف
 ملم اهؤبه ودنا )عال اذان مىديعيسا دعو) و تامذاولاكل زير خش تدخلا طفاش ارإش
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 مل اليمام لغمز هس نرسل فو ل ذاع ناتالي زلط ير
 دنس وودحف فوتو دنقلا َشرفو متل ذاريتس ل زنق ناكوراشلاب ايسينكرداعبلاسح
 ”يئيسلاول كأظا إب رادو ىلحلا سادعر وعز نمل دفنا مومن نيو اعد نيا
 طءافولل ئنا بصق لعلاهتدؤم!داعبمطع نب نم تنل ه دال اداوسوف نأب نوتما ىملدارمالا
 ليسا نحف ةىولاةراطذا بحل كأم :داحج نور فمزلهيرم كلارا نمطعأي لاراو نوما
 نيو يلزم اذوب دبع مما يالا جلادم جرش برعم طال برشملا اما أىد]مدارملا كاذؤو ونا ازاى اهاروناق سيمو ءداسد تؤسس عددا جبار افا جلص ماصإب : داق
 يدم مرزملسزاكو ىزورللان9ادبعزب دمملادبع) ند نع د ئلو تلا نوطسزبدواه نينا
 اذني يت زعىور نمل الواقي اطار اطعما بيجي نمل ادبعز ىمومدوسالاوبا مالو امم ثدحفررم
 سلا يكل )هانم هو ناكراطملا لجن لصوب هاد عنيده ههادبعم أ يهرعو ىتنب رخو
 ميرلمز سادتي مارسلالاو اميل! ابسضف ىلب تأ لص هؤلو دهادعدلووابهل!بضف برا
 انام اكو عم ناتو دينو لمدد ىدقعل/ماعدإ وى دو اداوم ار دنع فجر ديتد راوي باسزع تدعو «رملإو رن وكلإ»وادب عمجو دادس تنز سال وكانا
 مدنا دنع در كانه هني دج او بز يجو لنك برم دال و التسااملصانيد
 بولا حور حز اكو سحر دهلب هس ن اكو نيتيامو نيسمتو عس دنس هنم عما 08 لم
 ىنيَتسو ىدعلهنسؤاموزنامو قينامقو نيش دنسيزمكلادرتدالو تناكو ينحني دل شجي
 طال ىلا مطمن دتوعم مطولا هبجيلا لص هنت سلم طلو لسلق نيام
 ىباو دس ماجور همز دوله نعىور رواسب بس ندع عمسىشباالا نالت دبس
 ؟رنغو ىربدلا هاو زيوت انعىو يلاجر هت اتواحو مل رمال ةر دير نمل ةْمِخْسحل
 00 وج يدور جوك خابممالاهرنمز هسادبعو دنع ىدد
 نراك ندالا وني ىرطال ا ىزامل لعن نسحل ريو! دنع ىور ناولس نهتم معسل اكد نبل
 صحو مهما جاويش أو ص امن ذاد نطل هيه اس ااهزملؤوا دامو هلمملاباطلا:
 ثدي دازجدلازث.ةكلالهازمىنورمالا وكلا ىدزالا نومصنايركذن ديزي زها دبعنيرمتنب
 رلانبلارهتيب نازي ديعوبو)و فظل نيديعز سلو! هنعاىدر هرغتد ومال اونغزبدروسزعامب
 تاواطقح حي نيرسحلاوبدهتو نارولا)عمسازدهتزع تدحد ادني عازم ورمل انسلا أب
 هذ انكم ما مهراو نم الند نس تاماولاصالوب ناكو ئيمالل نورججب نسحل ندهن ضفلاوادنم عم"
 الاوله ورمل هل ملاءاطلان يكسو فاالارب ىرمهطللانورمحز اعد ندا بيلتحلا
 يب ماها زينو رهو هل بسد سندس يلعل راد نطو هولا ةيشلا
 "ورده ريش دهعومس دوما ماعقو دصا لص نمت ن اكدارطب ها نم رمطلا بحلول باوملا هتساكنإ
 .نيتاو]و كيم ادهلاوو سمسا مشلأوإ هنعانلاىدرأ مرو ىراصعلا يسلب نسحلا ا دصاباو
 قتلت هنسيلا سرر هت شيقدتراصرادنسم لاو يمال تاكد نرحل زمالوسن أكو ٍساكلا ساهم
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 تالنت درت نم ناكنودلاو مجراخ مثلا دنم عمد ديرب اد طع نسور ةرمبالهانم
 ال ديطعب ملام نبل :داؤعوك هود عال ربت وركعنمولاوا هل دسّنسعانص تدحلاساعمساذاوجبلانملا
 يانا ولا نيون يثاو بول نيوحيدنع كدي لاول نعم دراج للان
 راع ةلادسهولا ةفرملانمو مالم اسلاولوهو ماناربدقف ثروهلامانيئرحلانيؤالاو ةينوعلانم
 دنسإو علو ده. .:ديورمالكهلو قيسْفنلاو ؟دولاب ميهشاو !لغلاو دهرلإب فرعزسدمل ناك طب لهازم مالا

 ةيقود واهنصلءارتلان .اهرمورادملانبسادبعو زينل مكه رادسو ل امعاو ان َيَسْوسدحلا
 ماعلا ةدارر منزلا وكلا شطب مالا زوال ا.جءلاةوعاججو ىدره ا فصدلإو اول ساطسمو
 هعالابع ملاكا ىراو هسااكثمايزكايندلا ىراذلاتىتاملاةراش )تمره ىدازاماورازلاباهزولا
 داراهزعلادلل اقف طرا 4قازذان ساداضقعراو هسارسارزكو !مرالاو كانسالا ىرإو هلابعو

 ”فارمسانازسدسمومل تفل 5 نام دل قو ندل وفم كف خال ءواعم زوج تارت اءكيشلواز
 دال, ئتوواعلاسو مالا د راهن اقل مالا ايلوتب نارولا كيو !ناكو نوهتشال ن تفاتلانكو رةرالا
 مي مالا نوير اضاولكلا) هوب باب للاماماو سالخللا لو صل اموو مهاب هن الاف
 0 أمدإ و وواولا نوكسو ٌةلمجلاداملاو ئلالا مخول اعسمسوفلا انا يعفو | مودل شنان نعمساداودب
 شالا ومنو للام ولاه قرط ورمل جعل رطل هعمل ياذاول ومالا لا ةبشلاهزهماللا
 اويل انه ابك الاء الط امام ن الكتل اذومالادنلاعا نذهب عهااوضاو دانسالا
 نيديجاباو ىرضسلادهلإ طعدرايثو دادشيو قارفسالااثلا ٠ اباوفصمسالا وار نيدهلابا
 وع ايف دم لكل الرمال اد. اديك هاوار اقف لانو أحلاد مس مورو الا ههادبع
 - يرهدهسلاب ناسازنو تلاد اس الاهل ارو اير ممارس نال زم فرش اديهازلاوبارتسال وحساب
 ”كرحو اه سردوارلشمرواسنس نيرو اسر لاهل بو رواسب ادار هرج ىلا نطولارانعلو
 0 65: اللا نيكسو نلال اضل ال اراطلااو تلال باب دتئاخو تركذو قارفسالا كف
 نيتركْؤدلبل مالا امو ىلارطالا ةسشلاهدض ألا نيسلا مذ اللاوهنصلو مليون ءابلا
 "وق انا ولازم لال دقسادقو بيلا ها زمو لائم ايران دعا
 هندكاكو اهات اىرلابلاملانيبلعذ اكىرجولا نه ىور نس دراملومنمرمب فرت رضيإكترعق

 دْادمن دو كلا ىونناوادجتيدحلاوكش نا لس وع وررإن وسيد ذعوادوأ نزف مددع
 9ةلفم:ل6 ةودو نملسز يس ادنعئ بالاسود ينو فو ىرعزلا زعم اهف ملاذ ديد ف ظفح
 يلارالاذ لركن دعس تالا ردح تره :اادربغو دايز نبل هنع نيس تلا ءاو ديف
 يقانرديدإب نملس و د يِخ نسخ وناو نيدتمر نب عيد نيدو دنع ىو مدولاسزب بيعتسز دبع عم
 لاح رسص:ورمشجم اهلا, نملاو قرف العزم ةركلاو ةلحدلاب نيرا تال ةيالا نو أهلا
 *نس دودمؤ رف ظنابلا ةذنمز نع 'نريعسادصو )دنع ىدراميقبطو ىدربدلال اعمار[ نوحاو
 يراود: ادع ةسشلؤر او محل ادمعنب نوني يسون نيدو مجول اطال نا وليم نير هعدوحلو شلال نييسمح

 ذاع ودالتزب نسأل طو!دنعو ور زا يلاسز,دهعدلا خرم ونال ماكو نيو |نديكزيسا دبع



 هاون اهنعو يدل افطب نوما دالي نالو و ندلاو العورات نراك ين ماب لع أنسخ
 مرد عدو لعرلا يؤدون مو نيعرو سلس تدلو لو رع بوف ديالا
 0 هاج ءيرصم ماد مسد نعم دا سده ذو ىديهلا مزال نيد ولع :الاد اوراس نسو ندمان“

 كاسي زارملو ارحل طلو اوما اعملو ماعد دسإو ناولسز ذو لع عممفزاههصاق لي ط ننس

 ملاوفاله سنوي مفاد عز سادعزم وف صمولا يمل فاطم لما ناس ن ره ماكم عمو ةلسلا

 اهسؤوتسا ناو مال ط وسبل بانك اهمالاء اوسع «رمهمما نو نعال تش نيد اكو ىدارلا ناولس

 00 دبزؤ دلل سابع نمت وربه وضفلا ندهتزمو لس ممر تاخد

 رع فورم دع يزن عم ةوعم نبناورم تيداعلاك منهل نو السن نما هزي د هزت عمسؤتسدلخو و
 نازك 3 نمد امس صعف بهدو ةساحلا نوكأ اعمهبو سوسر طن ماّنأو مرقد ديسك نمع ضال ملخم

 يطعن لل ضو هنع اىاوم فس نهذو و ككاو اطلا وعني رهعزم عهشرتمج

 نطو ىراعلان اعز تزن مممض كيلو أرجلاو الولع سوملا سلخ دو ةريزيلءاماخلاذذاو هد
 هع سقي ن ادعس د اخو دعد نينسو مسند دعاذوو قرانا دسملا دسعزردهلو ىدراطمالاب ”ديع

 لاق مدعردللا نمو غمانلاو اغلا نبع انيديتنم طوسبلاو ىرودلاديهناسلانسدنسلا عملا
 هني لن ناوحو ناساخبلا ترن ياي نحن عئدعلل طع لعو )نخر دهب هسا دصزم)لعلاوراولا
 0 هروح نتف هسارهج بوقعد ندمترابهاوانلعيختا دك دمك تدضوعب
 النو نيعبرإو عيدادنس نمو الاعب همز تلال نبال وؤضعو ىانلانماهزللااطوا نم

 طبتم يي غاكذم ,ايرلاو رمانملا ذكيا رطن لف ثداحادم١ اولا ىسلاديدلوصاَنمنينق لكدنرسع

 دلة ارفف هلدوطاكيو دجملا) دج لعمل يجلب اور ىيملأللا هراد باين ممن اوعطعنواجيو دل

 اناياموب :تن الوبر مروا ندسادصتعم لوب تالا سعساب تعملي اهلا يان ندهج عمم

 نأ مارداى دسدان عاب ىاهواه هاهي ة داما ناجل سرداؤبال امداد[ تابلان دو مدع

 جالا ذكتمدمل هلال كسلا هناك !يو بابل نها اقزام اوؤشام
 ,كالجلاتملسن او درصب نكون ةاوإ !رهتدسبالاناكأف لحال ئمش وز جل ان احررصلا قعصسدمو
 نلوم تراورلا نولطممأ) لع هدبس هزل اذاف الف واني ناكرناىلارسابسلاول| ارماجرو مءاطوأىلا»ا رابرعلا

 "أهون مراسو تاياكحمبسو انعم ةهراومو ايلف اكؤلاثاحللا ليو ناملس ن عيبا
 ين ايشعاو تلال ةيصف دول هلي هيدا جرير ايعلاو|ىؤوتف ناعبرإو تس هنسزحإلا نر

 ب0 'دىفرثع اًشرتزاخجتدسمنو طنب رهو »طنط زيعبراوتسدنس نموا 5

 ,ةحدلا عمان الاتفونب !انب!تكلاجوُهناا زامل يمال او ىددو تماس ةربفم و نندو هيلع

 ”ىيسؤرءاسلا اياامو ترضع مالا ةهضاص ولك ضوضاشلا هساديعابا اف ةنارلسو , عيرلاو

 كوفو لو عماسلا اناناولسُو عيبرلااماللاءتوصملاو ٍرذ ديما عنتومْقوفرصعلا الصلز نول جي

 لطمو منان نبانعكدر ةندملا)هازم مالاىورزلا سين مساديِعّيلعو! ءامدصلا نمو نْوْيسانلا
 مالاسادعزب ةضعو كش درهاوذنلانبديعدنعئورمداضإلا تال التلقي بباههاامال امسارعنب



 دوبل نفور نامل اهلانعال كورن اكام كامو دنس نْذالنو تسدوبمالا),ةريامونيعسسو
 نموهد سرتوعاولا و ورق نب. ادصوع داود كلم نع اول ل حاج | عمن سلا حليل امنودوش
 الر نيو اشو اسس اداب اكدر كلذ هلضف بانك بادو !ئاهفإكمدقو ةندملا )ما
 كلوز عز دشن من دصؤدعسنباسائرسس دمع عابر رام عاف وطز كالادبعز بقذ
 حاليا هيب لاو ةفللا لص ىرملاومسالادبمسوبوهر تلفن داع سبق زب دمسن ركاز
 ةداواناهطموراركنرعسمو الولد بوفيسو دايو جلجامش وزر ذونؤب ساد مع
 تلا أأ جا ذاعيب وراس ملا ديناواو ساد نمرادصدضلز ! دنع عدردلانف
 .؟0ىاعصلا مسانيد رنج ن كلل دبعزدهجر دو راها دامو ماد مجلالع نمو ىو ئاريخزدهلو
 اف لعةتساظفحلل اا ادنم جم مؤ هاف ناكر نذل ىلا ىساساواوىدنالا وتوعت
 كلاض عبرلا نب )ضلال اممعلو ناحل اومادالاو فاضالاب رلعا ةدييعولاو هلا اهوا ناكر

 اجلا نلانارلج وسم اقف كلذ نع دياي الاسر اذا دلحتلةلاةسلو كانك اقوال
 ال هنيسو الق منوم ميول كدب مرا ةملخ متاكد دس اةتريراشعلي ملة نيالا
 تمت زم عنموم ممول عشلرد مضض قواد ىلا دسفلاو بلا نمد تعمد مرضي اذا اراطمب
 و ئسوب عدمنا ناعم ةسان لع كدب عجور ف ىلا ذا تدخل نوره قاس ىنارد نعت س
 ناكو هنذاوريزهلانكو ةديصاب) ظننا ندرا تك يتلا ىلا قوات وحيف داو زك لاذع

 لفوز ةدقونيسزوينانكاضاد يطمن ائب لانا عم ةنسااةريصال لموسم
 0 ومالا هرصيلا,َنامو ةنسو نانو ايا علب دهاكو رص ونس د نسيقو آناعو رعت سهنس تامر
 ياولاو قا سير بهما مهلا نم مد ل ناكل ةئص هدنع لكلا علاطب دو هلو لاداصلاو نلالا
 ديبي هلاغاو مالا ورعما مالومىومالادردادبعن ننس ْنلقتحمز سوو نب بوتهي ندهن
 ثيحاذ .فادمابه مق ثدجيا يلا ناك را زف مما اكن ايحدض [ساف للا نيه
 > ةيباطصو .ىلوم هوقو مهد موطق نايل فسلاب داو ]عوقايسو هنس نيوبسو هسا سالأاذ
 ةيسسزاعمبس نذل نائل ايلا ناولصرمنبو نونو بهما نسحملا عججب كلذ عنز اكوا ةادولا
 طف نامل جان رالايدذؤ نام هلمددقي ايت لرمي نال نسح ناو هدبعسف
 دا كلوي ناك او فريال ندب دبيان يدل لذ ايادي باس ىذل الهو هدي بسك يكأد
 لعل لعيب سدو كلر سانلا ل رليدديعسوإ! هارت. وناياناديفالزئانالو ةهاا
 كالا سول ا دنم عمدونمز يسلب نساك دالو او دال اناا ريالا هنم عم يلا
 كلاب ضو نرمتدشم عم باذكلا كلذ ؤنسحلاو نرش! هم عمم باكا كلذ نيسان نبا
 هناجر يلع ردن نمدملديذ ديلي فينس ان للسن دي ار انكر كروم بالا
 رمالا هازمدنا هس إمدقف مالا الا اع دبل يسارا سال لب نمدل لالا انيلامظفاحلا

 تار كلو شلال علو ينوهفس زالوا نمار لاذكو ربو برم دال ناقل“
 اخو سراة نمت اجبار كلك ملغ نسحسو تيمون انومو ةروغ الهانم ايندلاهثرع



 1 ل ل الا د 1 كو
 يوطصالا ولو نيوبداو تسدد ىف وأد نتاعم ناسادا وذ من هشيمدالو تاكو هه الوسرارهئاوهساالا ه

 3 دلل راورر(زموعو طساولا ةيسسلاهدضهدارلااهرذلؤ ورجل رانك نوكسو نيل «ماراطلا وراسل نوكسو فلالا

 اسمو ادا باتنالاب رونا حيض .داهو مكيرايإ اوما ةرساكلاناكو ةينرعساه
 أجب نزور ارك وطمازمدلصا نصحناوعو ةياؤبلومى ل زطمالا تبني
 ًانالا,تامتانعد ضني اكدتكلو اتددصا !كدلامو نيرسمو عس دنس تام نط لهو ك كلموىدلادعئوز

 هدانا نيوهو ويطل هييدحزم تالف او|نرّتحرعا ناورارحاال ازمير ا ياوتحال نما يركأتملا
 فعن هسارصزب ديم د صنءراسز مشتل وست دير ندهاز نسم دسعسو انام اًوامي!دلان هش

 0 قعابرمو ةررغولانب ,اورهإر .نادعسز ور مئئاخمافإو طم الو مكر هميم

 انلزطظملازيد يعن سحلاو ا هنعىورمانكل دبو 201111 اصلن اكرالطعتم

 ل سافل تب سو او نيعان دفن هوو وطقر ادم نحل
 / ا وب الو ناكو م ذابالا ىزطمالا دعس ب ضونالو وول واناكو

 اشار مز يرحيدساديبت رو برد بأس نفدو دلهي ينو نرتعد نام هنس ةرذإ هرحالاد اق

 دايس كما 'رشاناكو لناذارز نكد بيمعزوابنر يطال مالا غدب
 ينل نماعزيو رمتزاجراومز دبعس نيدهتزبهددادصدوشو!ئنسامعو كلامه ني اوس لاوس نتلظ ورع

 2 هايل دووم نرضماتفيخوالنم تاقلانعنلفم ثداعلعث دحداننم نكس ىزطمالاءراضالا

 كرون ينازل سلو !هنععدر: رايرملان بوش نخر ىزارشا ناو نب ده ادعو جامل
 وإلا قو راتحاؤ بيل كوه, قارا ويترسروصواوراطع يطق او ىلا سادبع

 ثدواد تادادر و رتواعم ةعنلخيب ان عدن داملو نوفر ميال ولو مؤقت ىور نبك و ..لطمإل اىراشألا

 لاما ناك مراحب ةخيلخمبلا نعاس دقو هنالك مها ىرظتسالارهثو) ىريئكاسادسعو الاه ا دير

 ممله سيوطصايت دلو لاق النو نيو عيدادنس و ىرطسال ايتو انن رتل مسلاو ضال ل اقو

 لافي مهمومة نيعداو تس هرصبلابا هنو .٠ كنو فل انمتمعمو ننامو نئيشو
 بوك تفل ضو دم تعمر صم تل شدو كمر لاو دادذهو طساوو ةرعبلاو طملسلاو ناعيا وراعالاو نام
 ورينا حاصؤا نحمل ىسالاز نأولسد رادو لاوخإىرطصالا نسال دهتتل ان دومرصم تاءايسلا

 هلا ازد ذاإل قتاوممالا ددزنرهدنمىوردا»ن وتيلكتلا قرهمتوع 0

 ينو اعازمو مالا مالا عسانوكان بيرث كلملابسديمسو وهل اروهنملاءامالارهر ىلا لا ةسشلل اهدضوخإو

 لامست هيل دست بدال داما عدادلا» الا دنست للماك ١

 اوه اذان الا نعني زعووو إف ناو رسم حدنس تامودانل هنععون نون نع

 قووع ظفححطو نين وز اديع نحيل فدو كلمدتع ىوردقو بامالاوعاياكهل زكا نماناأو طلع
 تس تاونازب رمزا تانقانمدذلانلاةفطلاكوناذ ديف جو.ائلمو نحب زاجي /مااض داع

 . يو“



 3 ترم ناطغن بوما هو ذكرؤؤ دادس و دز نم كلا مز وعز تفل او ويصل هيشلا هذه
 اهنورعتز لشحو ناهعذ .ترئلناو رمت ماعدا نبك لم نب سا نب كلم هيدا دبعيو قرح اراومامل ةشلا هدب

 امال ووري نكرطو تدل هن رمز نتي تو ةنيدلا جاهلا نما يدون نيدو اضل ترم
 نا طوس يعمل نمل سنرغجننملس يرضع لاول فاو نيلاو دفلاعمهقتزعالاثععالا

 احل ناديعس نيرا ولو دش الخد ورمدلا نع هرهلخ لام عم نك نيمو هاتفا ةنيدلالع
 دعمز نيللإو ئازدالاو اىرؤتلاو ةصس دنع قررا دن هساديعو مداند ىرعزلانعكوربو كلذ
 ىعسشهس نامو نعسو عباوشلت كلس هدلومن اك هرصخلال الرلعو هشعنباو لسن اودبمناناد داقلو

 ميانتا ادن بناه فرخ وهما كلمدجوتال راعي نيدا ياو ورا مو نيعبس

 نب ماع واو كلامز , عفان ةلياو اسلوب ناولبس هنعىور امنع و مر ناوعو مكزعكو نوفل

 طاظعمر نبل عمرو فازاو فلما همعو اعز ددقكبزتىو رب يالا ازارخلا

 وامل ةرولا مت كذدلاو ضا ماعد نيد دل ووك اكو نامونيسدنس نام دلي ناكو
 امنا دنعىور ىس شالا نع ىورب سم ماو ٍنلطو دماج ماع نب رساوأ نب هسادبعز مهادبع

 ًاقلازنسنلم .ضالو كربلا نسا وحد واطخ 7 0 مسلس نا 25 واوا

 قتلك تاالاغا ا قاوم بيض

 ميو لل ل انا

 هس هرل و مزاكو نهرادداو ءاسنلا نيزادانذلاولا دال رقي وس نار وطو ردك مالاب عماجلا ص“

 هعسؤانالوقب هصمسل اوت ىريغا ماو ديس ةتيامزم بيرق نب اوعو تاما ىرتامو نيس نينسا

 0 ءاملاو دلما اصلا نيو ازال امك قابهصالا هش همت اا ىلا مت دهالاساو هنسنييستو

 , [فس مما مزن الازم هل واماو لابحجلب ةرطرمناىلا ةبضل اهينه نؤنلا هيلو حلاو هدصوملا
 اووف تعقواذا عم هس امال اكسعال ! عومجناكو املا ل ناهوركسلا هاسوناعابْس هرج ايد أنبا

 نفل السرايا هت ابهصال و ولاا نزعل ناكر براتز كسزت
 اهيللصؤا همالا لعن دواد:نلبلاهنهزم روس اانيدحرأيدذ هدعتكأ راو فض انرموابدت
 و نابيصالامازمرسبل ناهسالاه مدار, نملانعوولاهت دسار اطل نرجو هكذا ورماظلا
 نا نمل رصّوع ى ورب زهوكلالماؤ هدالعرستإ دارو يونا دازبرعت

 ىابمصالا ةمحدللاه قانيصالا رولان يسحلاو هزمت هساديعواو نال طل اختر اما تام محلا

 كيد دا بالاو ذل فن افنصم دلو نادهصالو كلا يراتلابحلصن اكوراددالالضنزمذاك
 سك "20: نسل ليف ىو ظاحلارةودرعزب كو! هنع در عرفو ىلا لمحت ناد وسال
 انيوراه ممسؤب ريحان ,مل نان نم اك قاههنالا جيلان سرافنيرهل نيرفعجيس ادهم !اههنيذدحلا

 كرهتورماصعزب ولو روز لحلو بيج وضوبو اعني دهتو ىرال تاز ن دمحادوعس اور راوهلن املس

 هس هدد تارا !لاتو عظات! ورد نم نكاد ةنغعدد او
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 ربك ثيدحلا[اسزمزكو ناار خطا اجو دنهلادلب ىذا سافانا ناكل نوبل
 اذاكر زدل فرش سا رادؤ ناجم هتييشو هل تابال ةيشلاهدنىكتال غتلاو ناو! رظزاك

 يغانلغو الو ةمرذهلا لامن نال ددغ نفوز دسلولكا درس دلك نزع نون
 عم كلربر نهاد ديلغومالا ادهتاوودهنالاهوقيلذ ينشد ارد بهن بس ظافلالا هرج دما غمز
 ”تارابار ولان وياه ارملو ادع ل مالادعا .اطعادإو ىرولادهمز ىلعزيدهتس ارساء اةاجوبمالا

 ناو لل زرصزبرمل سافل با: حيد تساولا دو ساريه نب كرابملنسفلاباو ا

 ةوإلل ناكر دىازعام ناش نينو دلوع دودنمزكأو مهطورجات مهاو ندفع
 دام ابةيقكفونامطونالتو نينا دنسالاوخؤماندد تا هاوذتمو تسدنمف
 لمار امدمجملا بضوراجيلاودهْالا بيان ناىرعي اصر انيمحلان رسم هارااوباءامرقلا مو
 ورا خد جلدإو اى دنقرمس امهارإ ل اوحس او ضهلا نوع عمت نيسحلا ديبار مها نادل راجي

 ناله منال اءانبادنعئور ىدزالاديخنبتراو ادب ةيدبكو نودي و جد نائرمزدإ» م نيدمتت ©
 نم ريك امتع ل ساناشال نم نال ادم دسومملا سنا هره اللا اهذلؤو اهو يهل نشا وكعو

 0 الهاؤمداعإ مثالا هئالارصن دز ّي ريردتلا ماى ضار نديبصو كاسبر ضح ني ديس مهلخ

 انيضزاويرتع دنس دزعدسا ب معافا لاضالن موضح لاو وسار ووعد !دنتك
 ”ارصاؤتاقتلا دانك رف احون! هي انكم ماندو دنعسأور ب داخل معي للم ةنقعا انشدك

 يلق اكيد هازماش الان +نالابعؤيدر يطال ةيبصولاو طسصمساز مارا ءامملا تتلو

 ناو ودقه دعك رينز ديعس نود نصح دواد تكد راسإللاعترودنلاسالا
 ديعؤاهةدصو دارج نكس ةندملالماز هيلا وسلا 1

 هير نائجزادصنب اة رمصز جلاد عو ننام .قَن امد ناكر ىرطا ساطع نيو وشدنعىور المع
 كلب سردرس السامبا سو يبو الذياب
 .كواساوإ اررساعلاةنبادنعىوراهومعو ريم ىدسادعو ليرد ىازيل سمسا نددهجرعامب ناحمدازع

 يس اه هنا ايار يبا زذاو كم تالق بشألا زامل ااا :
 ا ل ا و

 ترم مد ماحلاو ةبعنو بدول نمازي انو وضدولا نبذل ادبع يدعم ىرلاب تاما
 ,ةحدوسسالاووةنوبوودامولاو عمو رهلو ةرْثخواو) ضئرهلدنعىور ةمم و دسادعو ةلغنب
 دالة نول فد ارضها رنو رفعت يل نشافدب ركن حد ادضس
 نو دا فتود ودلال ذعمو تاهو تدنم عمير جفرا تاما دا نمرطا مام
 ةضكيودلاهتزرامجمودانضلاببثالاز اناىسمن نسحب ىموه مضل وم نموا هنبا دوحضروو

 . عمت كدو ناجل ودع هاد ييملو هنعودر فطوم الا نركأب اوك ىو طامالسلا دو نلخ

 نس نوهت ىلع وتاب مؤ اظل نكد دادس
 .احراهزلج طن قمل ادار «طامل نوكسو زلال رعصال اواو نلالا بإن انو ©
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 كزلانلاؤ ناموا انو نيو 3 هسالاوسؤلاقن هدلومنعدملاس لاس لع نمطلاورر اعلا ىلانم

 0 نول اريل تانك ذ ننالاوتبؤانشالا س انكلافاي# انة مقم نهدو هلاهنزإو نالو عش دنس ةرعتلا

 تبان مهارانبمها اديعزيرهتركي لإ ةيضلابروهساوربارتسو نانشإلا عبروا سلا هزهةنانلإ لا مكويلوالا

 عا ةلطب تيداعل هنو اعنا هو ل نحن دهلو قعمز وكر زب وهار حاد مل طن وجو انغالا

 دارلاناداشنيركيوباو للان سلا افاقلاو قاقدلا كل اهسلانبورمتولا دنع درعضولا نسج كير لو تدلل
 اليقذواملصون تلا وكازلنخالا تن صفح نيس از رهت جيلا و لعب بانك فيرد هذ
 انرادصزيومومو ءالملانبدتيركباو 0 قحاورلا بويز دارع ومس نانسالا لورا
 ُ ندساديعولاو ىدنع يلا ديمونا ىو راج ارفمحر ادع ساديعوب !هنعى ورب متو ىفيرسملا

 - تنكو دلو موف ناكو مرغو 0 ىباسيلاب كوول نيو رهو

 ماسر سيتم زسملاوإو دامو ةرسر وسخ دنسرغصو مافوو نشامون ور ىدماددس

 نس ديول ىرلا مهلت مد ناكو ىرمارلاراضعلاوعسو دع ىور نع «روإ لازما حجم نانشال ادادرب

 ا هزع ثرحراره) ما نم انّسالإ» فورم ابيسلا نايس نيوهدادبع ني .رشانيكالامنيلع)

 .يدطودلط دقو ظنا دنع ىور مرتو ىأتدحلادصس ني ديوسو قئاوحفلا)ننلا نيلمومو نيعمز وو

 ورمسنانسالا اشم .ههدارسإب ا شوْسا نيدكللام نبع نسحب دينو يزخر )فل ندهلو كحل

 ريسفإلاو وخلو ىنانسشال نب نسوا ماعلا هوما دنع ىوررازعلا ةرمضملا نيا .مس نعنع ندحو انمالا
 ناكوارشل ها نمولانسالانباب فورعمل نايس ىاهضصزب سادي عنب رب شنب كلامز ىلتزءن يسلمج
 ناوبومو ادمان ناب سعى رهتو دا ا ل تدب .درلعلا نسحار وحتي دح حلم

 "نير ابعلاوب دنع ىور مريغواشولا ىلا نب مابا ىتساولا نلبس نيرهنو ىيمسملا ارادس نيدمجو اًسولالادهس

 يلوا يضل ولو نادت نتعحوطقرادانسحلاولاو طم نيديجو داما نيو رمت اوظاحلا
 نصا ع و رمايه ١ ارئداضق قكذ ها هدم ماس جلوس انهار متدرمر نيمروملا نسمه وأمر 57

 الا » يدر هنن ناطر مل دنا مون لليل نيو ندم طعصلابا فرصر دضملا ناكل هسإبردتشلا
 مهاب اشالاز نسحلا ارامل اده ل ندقنساوروفملا ندم اضقلانعميايلمو ةرطع سلس

 .تانعو 1 مال د ةالو تاكو دبل لو واؤ غنعنرسر كلن !!ازهنمنيقي نايا ترسل! هو لج

 ا املا نسصعو هل طافلدجلو نيد وأ ثرهل نارها نمو سانلاذلجنم

 8 0 دادجس هسا ل عنو ةرضخلا رع جركل هكر ماشلإولوس

 يامل هلو عساؤرس أل ىذ خلو ولو رفعص و مشد | ور ئلطت هرارل ا

 0 هييلبإ نائل دنس تريلا سلا زاهر اهلاركو نونا مقر يجمل شلانوكسر ناالا وقنا
 نيو رمرزملا ما رهشللا ف ىرا يضل ادسارستو! دنعىور ىجانشال اعغحنب مرتي دبش صولا 0
 ىرؤغرات دج نيالا يمسو انضم زعل ومالا لاهل ةضلاو نونك «زبارودشازيو
 0 نان سو ءناالاوع هش ايل ونارفوش طلعوا ال اوما دوبل نسا ىانئالااضا ,دههابىوتاهملات

 سس ندعوا نب مصل ىلا نيربجرم) انبارمرديعمراولاو اوع هرملو طوقمم :اياهزل ذو , املاهيوربجلا
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 "كا غملاوعان ازيديعسنعىور دمزئداجو دعس نير ,اولادعن عت دعدادجن)ه انبر اسمتلاتمالا وأ

 نون نوللز ,دسازردسطلاواو نيكلامو نعود ان هسا دادس اموتماسا اذ ,ادججو

 جول شلاواونيعانن ضو! هنت در يقيودلارءابمزب يت زغندحدادش ل هازم مسالا اهناناوزغ
 !انفاناكاساسي اكل كرو! سططما نيس نوما رمل نمادبعزب سو ندم دمادماجواو

 ةنمامنلو هلا رع تلاطوركمراولل رك ناكو ىإملإو ناسا امدنلا غال بتم ند هيلا مول ارحل

 دصمن |هعاياش داابإناو او يسمو عبس هس اا ادهم جيتي ريف نيسمخحو تسوارسج دنس اه انما ناذ اراب

 هن نسل دلو يومي دل نسل وربي رمان فروا تيطلا مرير صصو)دعمسا
 دارفور يفد عدن كم و ناو ةيجلذ ندع ساد نرد ناسازع يس
 ”ازعزوم !كيراتلاس اسواردادغ ل هانساىلصا خت ناكرفشإلا] انزل نمتلادسن بز ساروا

 0 .اجرو ىسومهنب سيول ور رعي نسما ىلطلا يح دنع يلد الا ىدبمزنسحللو نمالس نيريغاسو عم#

 خان وإلا نيما خزي وتميإ وب وجزيرهتداو طلاب ديهتنعى درو هةماكنإ نامعزرمو

 رنا ,ارلاو ف اقلاو نْشلإب ىرقْسالا قدصلاؤع هن دحل دو هنم ءاوسلاىلرتبمترلو هكر ؟ردارةشالاز هند ادع 0
 تاز زيجلا نمد نانا عدد نيبال ىلوعىرتش لا وكالويلوخن ربل بضل
 كازا نوكسو ندالا كم يكشال اتاذلا اكو نامنررفاجرب!هركذ انكم طموير ل نمل 0

 ديخزبفسو نا انهم بزعل نيران الا ورش دولي نم دي دموع ن كسا ةسضلاهرههراملاا هلو ءارلا

 م0 تبدو نفل ةفاو يدب راع بلا زسيتلا سبا النذل مان
 قي يووم تنس هاشم نارادروو بيلا ال, نيرا كو جلده! بسمو

 هاهو نا ةنعم وع نت يمك مامالا ديلاعونولمب هرمز سووا ثيل + عم دارهو ورم

 ا او وس ماو طيؤرو عشنا وعشان ©
 ودق دحيم ديعصزم نفور ةينملا هن للا ئيلا ازؤ د ملا وهلال

 نب نزلاابعو دساز دصسدنتىور رشم مرنوحنتىورن سومسالا اكدوا نين نموهوبوت الاثر

 عيس دش نال يملا زنا هزل وبمن لانكم الار ومالا نايل ولص ©
 4 لو هلل كو زيجل نشل نيكسو نالاه ةومحالا 1111 الابوواو نيتسو 0

 نيسان زيف ونزل زا ةبشلادنخن ولاهو ابين تايملا

 راهو مسالا مهلواو ناورزيرفعجز نسحلا نعىوو ىفوبممالا ىراجلاورق نراحسادتوإو

 قلاع ردا فوم“ الاروصتمو .جوفدماواىداخلالصاو نبدا دسعو ىراهيلا) سمس! ريعدنع

 م ثوسانسالا ىرازهلا سولف دو دهدادبعنمالابسو !دنعئدر تالا ن ماسر مهارإو مهارإي 0

 .مشل )رمل هاغوهو سس انشا ةينملا هدهدزملانيسلا هلو نونلاو#و هلا يش نيكسو ئلالا

 اسكر نيرسفل هادا ممسكا طعحوبرازبلا وهلا نم سمانا وصمم انيرهتؤنسحلالع هلا
 كيرلا ةربطظلل كيوب! هذ رمطلا هدهد نخر : الحلا دبات نيدوتزب ههداديستم كنس ندهخزبرمتو يرن

 ع تيشرت دؤ لجل ناكو يعذلا نصل: اكمال اهيل وستاكورسبانش

 رت



 زادت مادي لادواو ىراشالاومرهنوحادنوور يذم ملت انا
 لجلال ةشم ىدؤلايؤسد )ون نالمر ةدرعيرا تمورلافازؤسم عم نمل
 نب هز ةفخولإو الود نحاؤوتنو جنودا ودان وجسر كلان كلل ادصدنع عود ةونق
 ثول وداد كسلا طعام ناكو كسلا أس لولا قر ددلا وفبعو نارا كار برح
 تامدادخمو عاخلانع ىدرواهجدوط سكى هرو ىدولانيفس ثدحيا كا طه) لعائلات ناكر
 هول طقم ابل اهزلؤو دلعي ارو لنيشسانركسو ندال زب نمش الالة سشلاهدض وعمال

 كزمازمؤعشالا وكلا نسال نر هؤ ؤلدس نو رعب دصس عال بلال |عو شما هدير هلاو
 نعسامو ثالذ هنس نامدمان زاؤعدجدنعوور ملول عيوو يزعزب نزسد ثدي زلا عوووب
 0 الؤر هروههتسدل سوهو مسالا يشمل هرزصرالاسكو هملايا فو ربعلنينلانيكسوندال في ىرسالا

 رادو اني تنيوهرشالاو نانا عيالي نمسال الن نرقالؤ السود طعس لمس اهوسدلاقد
 يف طعونلاو مشساوعو دلو دمانالاس ن ناله ندم ز نجس رعت رس نديرث نادل نبتدي يسازاولدلا

 ليز انلازمو مهنرقو ما صلاراعتف نمىرعش الاراضي ماس ست نددادسوس ومو مهموشاالاعبدنم
 انو درمتد از دالادنعىور ةسحدلو هبا نعىورب ماسلا )هازمدب ىلا ىرعنسالا و وكس ام نيدعسو
 -العفلاليؤوأ ىرصبلانسحلا ولك لولا )ها )هند امر مالك نوب ماسلا هانأكر صخشادهاردلاعزاكو

 انهدالخو تاموماشلا اهادنعىور وتس و ساليصزعاكد وبكر شالا رعو ان مو كلما دشؤرمانه
 ديلكو نار الا هفمورملاركملا ىرشالا )سمانا طع نسل او! دما اويرتا جر كلاعب
 لسد هدب فو هرصعدمجو ىدادخل كمل نسحلاواوعو دزعمسد |وصر وموال ومجال ىرعشالا بطلا

 مسويوادل وسال رسال مل مان انسخ امان ملا فرحي كاي مالا واس موضحا وان اكذلا

 يلازإ لالي نوعو نب دادبعز)سسنرلاسؤنحياسأو رضوان امس نط: سخلاواوجو دنعس وت
 رامموفزناقادادعد نكس ىرسبوهو لاني درا نبامتلاو سكك بحلم لعاورشالاو ومو نبهنر
 كو ناكراهرد عطس نس 6و ةضفن تاكو ملى نول نحو تلح احلال
 نرعسسوةسمجيل ناكر هيما عاقاف ميج مسالا دج معا تح م مسخورأ وخير قمل زوما ناكل وفا لا
 ديعجار نمت امل فوم انيلنو نتالنو نينهنس امو نّامو نيس هينسف ميدالو ناكر ومال او ذم
 0 ب يركسو مااا نازل تلى رنفسال ا هاياورلا رشم نق دورنا ىدلنو نان ةئسيقو نب رع نس
 ارك ماتوا يندر حان وجودنفشاىلا ةبسنلا هدض وللا ادله منول نوكسو راها قالا
 بلل ناكو هرج لا ممهجيت فرمان دهن ادا جل 5ذ ناصرر ولو نزل ادحالا اضل اريد هدو دحلو كلو

 رلجارا ضعداو انشلارحوزجب روان لان امالي ضل نصوهو هنعدساوترمورمت دقش مهلمزاشاواننلا ٠
 0 سل ملازما مسالا اودّف 'ذقسم اهلا /ذ1ىح : مهما يراوح جرللا رعش م«ءاشا اف ه٠ هس,

 كس وو هرصبل ل! هل نم سال ىر هل نسحلا ريد ادعو سسسملااهدانمدوبهنملاو هلع ار زل نات أش.اج

 ولاةيامو نمنانثو نام دنس تامنمؤلاىرصلا تاز رصد نعد راوعرو نوكزب دهدادبعو منوع يظر نع
 نووارنملسولاو ىبرضخل هلع ئور 5 رسولا وجومو ههادسعزعو وريرتسالاودزال ايسارع ورجل



 0 0 تل ياي يار رفا نوبت

 ار زوون او زانانو وس تو فارجال اسناكتمز كيباؤنلا اثدصو) اوه نعمبو
 هوت مز كيبل 3 فعصارا الذدبلافعصربريتلد ناوسالا تقوافصنو عامسانعو اهصضن اك

 قس يوضاشلادا ىصارت زم ناكدهارا) انيزلاوتبلا 2-0 الا تمزنيرك سارلاتو ريكو مراتشوسردالا

 20م اه نارا ريو والا بصي نسخلاو كو رعلا سوني دهجزمتىورب نامت اب هنئاننب
 واو ىدا موف رابع ندور نعاخددا وع الامل روفلا نير تيللاوإو مالمو نساَمَو ناممدنس

 3 دوج امز ةوريهلا نيشان و وفلل 2 الاوحلملا ارو دنعوورامجرغو وهنخلرمردازب نار

 مايد نموها نرملا ىلاب فووعملا يراه الا ىوليلامماوعزب ههدادصُوب فاطم ناهتورهجونارب ىفوع

 هلوقذوتش ل ةنااهاز ءانجلاو اليرطاصدوناعو هنعمسأ مر بلاطولانىلعزعىورب ناكةدنر اجلب
 "ور دنعمدد| وعر بلاطولان ىعزع)طاوملاب نعال ةَسدج دار هليسال سو هند نوتللو

 واورلو را وي اا رقد دلل بوفيه ريع ديه دجج موو ىواعل عاطل وحي دز نسحلا
 اانا ءاقلديزيفا وانا تجرد هام ىلاطرىلان م مف ناك لف .نعدسا وتر يترصلا ركوب اهااخ

 تدضو لشباملعررا لماذ راما رود حال هل ت تلقا اتوا ناكودب دز قطعا نب وكان

 انماينمىالولاواذكولاب ديس اههدي نيبو ام سان ذاف هيلاترصفرامول جالديصإ رم هنم تكالف يطا

 فطر نو تيفي وولي لونا دواس رس الا كلذ زن تل تغاو بات تعزي

 اير خرمو دنع دورا ٍلصنيمولإياتبجو ترا ناميزحبوطلو نول طا ردط لذ[ ل اماد
 لاو ضوجو يعش ناكر وتفرغ نيكو 11111010

 د هزم بوش نيعه دنهل اقف نيلاو ىإ همر يم يوليو دهجوو دعلاساودِسإ ١
 ةتاةوللاو هع زال سداحلب دنعمس|وت,لعزع نمد ضملالاقالي ويل ترش كنان رشا فالي طعما

 اندنووهسوهالا قف دنعمئلاضددللب نم جوس دعم اكوانبدجزعدس>تعيتزح بدع و دؤحدإلع
 و كانكلا مدنع هيلع راطيل نيىلعمسل و هلوقناو مسدادجل مءابانعان واب كاذب ان صوجمالوطد

 دلو وكاس نسا دعدسسولاو ه هزل . ىلا عجل موهومبانيلتو نيرشعو مسه دس و تاماده بالا

 رغعجو عمنا نم هللا ةسنلا هرزج حيت الا نيشمملا تاقنازمن اكورموكاتمما ك
 ااكوو ويالاو نيم

 ف زك ىور كل عل نما ذام سومه ادا بصحن ايحنيرفاحو لاذ امس اؤترمرطؤإ نعد نعدبا

 ق دياز نائل نوعه ال وشك( هدرز غدت اما ٠ نبدحلامهسص هوباومتئ ري .جوراطع

 ذولا نا نعاكدرب د هنيدملالهازم محب اىلوبوجت الازازلرانيدنبوسعزي نحمز ىو اههلاسسنملا

 4 افجولمو نيسان مدس تام ماركا دتلاز مهالإ هنعىور لابعد للا ىلوم نآكو 50

 نصل اكودايساز عسا سلاو وراها زعتر لانمي نعدي نعود كرار يتلا عج

 لع هلعر سيال نصا صوحئور اه زكأدت اددو ىدزال وكنب د يدش ىورادتسانيدحبإ لءاال ل صقر

 اننأه دررملا )هاون انونتاوعلا هلعىنور بايزالاز ,نمتزلادبعو ب ركارعىور هشيم الاهأز ازيوحنال ماع



 مانع ادم زال انعىور ناكزلانسحصو نا از نك) وما دلو يسره لعالا هدجلا بماذا
 © ناو علان شلاوكسو نال يكزدباتشالا طفاخلا ودرع بوم نيدهل ممول هنعوور يلا .عمساإ
 7 نشنإماهيغ زر رتتلا ا نيكس ةمدال ارلارسكو ةدصلو طولا .الا نيكس اه نما طعما

 نإ! ناوهس دخول يمد رمس طاح م هزييك د طهيجو ناتسد بإس هل تس ةرئدب نسا ىلا ةيضلا هر ناكلاو ىارا
 هادم وجيد لع ىور نلوالا بف نرتب دحض وتلا عدو ىذيداتشسالانةرمشلا بوو راحو نسل
 وج نعزي ناحص نعارولا ذي نمطم ازيا دلاوسردالا سو الا ناريلاوعتلان
 ايدبانشالا منهل دوز واسر ومالا ؤسرب نالوا رمنونلا لالالا سس ةلي طدصت عمت تدع
 رول ساند ور ىلابسلا ىرازهلا يرش دسار بعمل )داو ىدادشلا بدحَر مجإلاريعزع تكلم دبع
 العزم ىوو كزرماننمالا دف ريشا ىرادلارطدو نيف دمك. واو ةراجبواب دابا كرم كردمانالا
 انروججر طر دوعإ لاو و هرعو ىداهلادهكز دعلول ادع دع ور اًسلاروهفس وراني طمالاد از

 كالللرعو دسادنعروكدانعوور ودوم هْضالضاد ناكدنفر مزعل نموكؤدبانخالا و سنار 3 ١

 دادي ىداوللا نسون فوفو ىذه ثلا بس وؤمابلا وسما رقي دعي محو
 فاجدنعوور مهددعوكم نارا دن ميزا زم مرق ئامصلا يا دهعو ىرودلادزرناسلاو ىلا
 © دل لانا ضيفا دنلاو_ملان ان وكسو نلالا توتو خلتساالا طءاملالو نيوشمو نانا دنس وو هوك

 هدوتو تسول ساىلا ةبسلا هده نول يمل نيسلاو رفا والو ريال ننال اهدسب
 0 اكرتشسالا ةداسعر مالم رداصا اكوتوفلتسالا هادبعزب يخل هاديعو ل ايم زي[ مدل تورم عرفنم
 زشاورشالا سال رولا ةبضلاهرح الا اصؤلفو ورحل ثلاث انا مل زيشلانوكسو نال
 الموت يفرصلاو مايلزم ةرنكروامنع تبر وشعب الاي نر اهزو نادهدزع) ل دالي زم هدد
 هيك دونابهصانمراتؤدودرم كشر !هركذ نكح ىرعباى رسال ناره زدهلو قل مريتلا ةسملا
 هبا ددحولابرصنرامو ةدليلا نم مساكم نمو نلف ىرعتلادللاسر ىلان ديل يدهم ظفحئمانددح
 ىو دل نكس اوفس ن ساد يملا مورا نيس نكس ننال طاوس الا لها دساوما

 ماما نماس ملا عاملا ريشا هاا لإ نماور ريق جراسا نومهم
 مو ودفس رجوعك د وإبم ضار اك رشا ويدحرم هرعت الولائم ند رش الا ىدسلا
 مال ضرع معوضوا ..اذلخوىدشسنس ناطر يفر لالالا تلا ربكم ادض عمد

 جنان زورلاىدعملاو ره مل ؤعيرتذطضفا نسل + يعل هوز هرناظقع
 سان سمسار يملا طلا دلو ابا عمو مالمو بد) صل صا يو دص دمت ناكور اجلا نادل اىلالجر ورمزعالا»
 0 باهرا. نمط قمل .اداسكو لاني نوكد نال دك يتسلل اسوس ا
 دعس زم رز وهو تسال هيسل اهرهنولا ام ماو لرفملا انو ةنكان اهي مؤئطتم : زا يم

 يالا ارا اوف مز اك سالم دهب رهجوكب و! ةسشسلا هز و ئملاواد يسوع اف همس لخدنق مس
 نفسو ئرهشدننادعولا نعهاور ىرائلا) سمعا اريه وعتلاءسا لل برسم. دم اسداَس رول ندحو ها

 0 ولمس نيس ىلا تم ولعالم ل رهود وارلارشو اهنع ىف ورمل
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 ةيسوعا رو رهلص اهواز راهم يو دبك رتل دف ناكو قامو نرشعو ىدملمنس ةزالا ودا
 وا وارسال, اجر ولالا ورماشلا نعى وري ناوسالا هزه ههادبع مدخن مهاريعزب فضا هدعلو
 د , ىرصلا وسال مقنازات ونازإ موك نسخ نيسامو نيعبسو ىدحامس ىو الاى راهش وارسال

 لورا مار راديو ادضىور ىرضل هذقز هاد منش ضياو رمل فخرو نناملس 0
 مدسالاهذ 3ملالالاهدر يشيل ايانكسد هللا زيسلرسكو نال ضل هده
 درت بنوا وانما مهمرلاخي باسدلو نمصسل اوان ادس ا
 ل واااو ىراشال ا دسادبتئرهتزعع دو دسالاوعلاولنبس انباع نات ديعس
 "ا يي نمنع وداعش ةصحو او راضصلا لعدد لاب ورمتوط كورا رو نصا
 ها يال وسو املا يلعن اكو دنس ما :اراسو دياع سال صسارلوسر فو انيادازمو زمان

 اربونملادسل ل مورم وسلا ابلابا نار مو عسا ير يزلاو لطب ةلموازم نمتنادعز فور سو هلع
 لاجل ىرياب هةر نماونع ناكل ماب كرارزكم عل بانعزإا هسا كهربا قو كفن يفرم جلع
 هللا الات ىديسلا باؤلا ساد داودوسرجل ىوس نم ناك نسداز دو دورا باننا نيشارلا

 اق عير سومو دب د.ساولا ةبضلاو ماهر هليجلالا لاو اهب نمنايطتس وعلا 6 هددشملا ادارسكو

 هسالاعندبز زو ىديسالا تاير نإ نو راه قمل لير هدو راجل عيبرلا ني دلتا مسمع نيو ستي

 ةلطمراطاهرؤو تمم نكيطقني وطنا ايلا عضو .لومل نيا نوكسوذلالا دب طوسالا برها كح
 عل ويس علا يارد هييلي وهو رطوسا ىلا ةضلا هدوارلااصعع
 لزب مهارانب نا ؤكىور طتؤيسالاههدادبعئبرندحل نط نيرا لو سلا هز روهنلاو طوس
 دنس زا اجف فو ليوبسلاولو فو فحم ميسوارعلا يظن نب لضفلا ذيع ادبعو !هنسعور ىرصملا

 ند ةشدلابرلسو دلع سا صدع فسر رويس أما ناك وس الان ازاي بالو نيعسبو نيم
 هليل يواو اهو ظفاحلاوستفل ارضي زاد سريع نزلا! و شار وسن ناس موا هم

 رياليو نيبو تس سو وان نال ذورسضحد نس طر قو جابي لاول نعى ووو الاوسكو ديلولا

 زل اكمالادواد نها بوح حلوب زا ةطيربسالا نوهت هينادب لعوب هينار عدمجو ا

 د عشا ؤ طوس و مرتو ىديلا ارو بردا ندمت ناديت طعون كو مدع

 تكميل كالا نيثناو لالا بانو نرثعورسجدنسايوسم دلو ماكو نال
 سانا ةيشلاهده اللااهزلخو يحي 7 ناو الا يكسو ةدعيمل امل ارسكو ريل نيل
 وهن دس الارهاز داون اهيوهنالا نارلبلات اما نيو هيلِيَسا اهلاَش مزمل نمراننالا
 النه ساربعو الد نب غو رصين رسوب الاد ماضونبازمىوو لبس ] هازموشن |

 نر نام كرمز يجو نيامو نيعيسو تس هنسؤ ون ةرلس ف ورعم ذيل ناو ونلدنال اليسالا
 ماو ! كويز نعزي نضاعوو وسن اوهرسإوب نيدرعسو ! لاك اال احلال ا ندع!

 ا .اتااهذاجو هازل دكمم نال دال نزال الارسال راضولول او ه

 وات ئيوضاز «نمالا عفوا منيتعا معو ديلا بشنملاديللومأ اوهو هسا اةيشلاهنه



 ترزغلا يان دو ىدنباسرالاىتاقلاولاادساهورم تدروىل لاق هرم عزف رمس هيغل طال ني ولع
 5 مالتي مانيش نم عمت لووو رم ؤر ضو دال وللا عيل سس هنعولعو , هساةج ك دلإو سرد

 وان نس ةرايزلاو جلو زاجل ئاذرشمورمؤلاوامو يدحل هناا ىراو مم وونلا تن ماس ناك
 ع" عا عدشو زله سا نركمو تلال رك نيس الا :ءدزا نايس دمت نب تودي طحن

 ا نيمساىلا خشم هرزه ذا |هزؤر هذاا انوا ّيتمنمنهسخا :ايوصتلا
 كدمات اددج سولو قلل لفسعل اره ىدعنتىو رب نسم“ اللرخللا ند اههمديضلا هزه

 0 زالاعسولاا نيسسانركسو نال دفن راو سال ايالذو نرشعدنس .رتابدن تامننااعرو
 اب 0س ني دحلاو العلا نما جدهم جرش |عسلاىرق نسر فوعو ىداوصاولاةبشلاهزعدالا هلو
 يم ظكىور نبواوضطييطملا يصح ناءدسنريجر فحل نع ىورب ناههصال ها نمىرارسالادبز نيل

 ”نملو مرد ىلا ئليب عبس ناههصالملا نمطايفلاىراوسال لعب هساربعو او ىنابمصالامهارإنإ
 ار داعر رمل اك نادهسا نمىروس الا نادررملا ناريع لعن سحلاو "ار اههرعو قخمانب 5

 روزي هلا اغلا ىديهودهث حمم كل ددلىجو د نودعتيوانلااكوزافعلاودهزلا

 5 ريا نلبس زدت اههموه ترمدو ناهصاي تال نبرسعو ن ادن فوتو يس دسم

 او ءايلبو نرسعو حبس هضم وفر معو قتلا ضوو ندم زور ناههسالعانيوراوسالا دس

 انوي نيرا نحرص بلال امد ناكل هساطعل نمور مسالا واس ند
 نان مار وصارإ هنسشدح يو ىزارلاتاخفإ اىنيرعنا دمعت ىلع ىدمول الدعم لإ هرسصولإ

 مكائن راو ناهس دنس قوفو طاح وبوس دعو او ىرولامهأرا انريثبو و موو احلا

 هدانا ماطلع مارطوأخ ناكر ىراوسالا ىلصامعو هللا نم قداط موف ثدوأسالا امإو نادوصأب
 قلعت تف امد تسيل: ماظن لع ىراوسالا داو يعاا نغرو ةدارالمالعإ ولا وزع
 دامالا ةندصلل ”ىلاصورزهزا سال هردو نال داعم ال_مارذل اماني نأ دعيالو هل عجيل نال ضوا ماعد

 م ةسنلاهرؤدزمملا اراه ْملؤو راوي هللا نيسانركسو فال هعراومال لمدرب ترقد
 ممماطت عفوا هداتئدزعىرر ىرددللدرعس ىبإ نعىرر ىراوسالاوييعوا ةسملا هرنمروهنملاو « ىلا
 طهي دلك سلو ن دحلوادبعدنع ىور ديطزىوررىداوسالانانس نومومد ناسف لو ادلاق
 ناش انمرلارحلاب فرديال نوري او رمان عملا أذ لطم ادن هنيدجفر كتل عقر ىردا تسل

 نعساورراينعالا سلا دسالا ىوارلا 'ذهؤ ددعلار جالو زل !نودامسدملب نهونانارلا|سهبال
 اوراق امال ةيدانغام نمرلا ىلا تالا نعاموريو ركل ناورؤ دجو ناننسنللاك لرجال
 نرىلا ةيضلاهرنهز زل اهو هلع لانيسلا نيكسون الاي ناوسالاراجحالاو ةلتانياضال منع
 00 راما نمو وسال ارساردان ما بوععي هدب! انملا سمستلاورمتم رخص ةرزب ىو لوبا
 لاهي نوم وخذ اكو نيدحلا ةرسي ناكر ملال عار مول ا ّن

 نيشاابص دعك نيام: نيرو ججراهنس ناضوفؤ ناوسلا ادبي يوعز دابا

 1 رص لودي تع .كيزر دك نا نافعت ناكل ميوعدرصم) ها نمالاسعلاوناوسالا يضتيو رج
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 ىلايعم الاكبر ةرعس و طصمماعنفلاو حالا جرتوف حمال, ولا هتمو تعابير دج بلاد
 هت بسد هنماؤواو رك حدنع) ى درو يمان وزمعم

 الا عدطن ده نام ادبعومس اللعاب ناكور وود نهارا نيا هانم جمالا هارسازب مهل نيو
 ب ميرغو متاع نسسوينيدهد ىرركدل كابإو
 از مهىيقو الها دنعو ولام كيث دحتفو مسارب بطعام ةملا.النو ياو عا

 اصب طمس ليو نعاىورليعمالايخنيبلز يلعن دمجدلطدا بيلا دينحنا دارت ]عتب
 قياما الانعيزبر عمم نيد ده راحو ١ ىرممسسملا رايب !:امدتلانعو ندوذلتملا دنم عماؤاسكأا

 للمال دلو سماهر لولا ل اذاو يرعب اووحتوباسارصابا عم جرب اراها اجل
 تو ساده نع ثدحؤ دارو هو رولا: 54 ”لاصم“الادلرابملان ريل سارعو و امهدعإولا بس وان اثدع

 دياب يزد يلعزسكلاو! اماورلخول نط بممسا تيدح عيب ناكدال ل بمسال هل تاغ او كربلا
 دف دراد باير امانا دفع مروان يعن ئلظيلساب ودها ناد ندجشمإ اونا ادن
 دعي دل كو ناعيداو ىرمامنس اسنفففاو بيظفلريهنررتمحردهعرذو ا مهما هح ضم عود تيجلا

 10 تراصورغل ارواب صفتوناكو يسم الا ئهورانيللبمع ان ولا نسوان. ناؤ طال
 ارا داو شح ئرهجكابا عمل ضفو دل قمل كلة عاسم ناكو نسل ىو نيمشلا دعا كلو
 دهان يا دماؤس هدجو دب انع تدك قو نيعسو رس نس وهو مدس اميل و كارم اهو اه.ثدحو
 نايروا ضلع ندع لال يعمسالاذا ير سمس [ودبعز كو ندي سلو و ء نيعمجل معدي وتم

 ىوشولا دار لدلو دابا عمس ديلا موا مساك اكسل و اورو | هرعت دحوم الا اي هولا
 لم ادد دمادماحوإإو همباهجر اللطف تام لهن اور نطو ضال دع اربعوو مك دنس عمس اهيا

 .دازابدبسا يما دواماعا ناكرطاهانم يسب اراسلاوا بلص سمالا زا هيام
 بأ بلاد ىزالابوإنديعرإووربا عمار نركب دوإبينومدئاسال رداد نمل
 ا ما نيم ني ديل سادالسوملادى ينل يل
 85و الا دهام عا نم معمم يفطر اادبع كرك وسوم ندي اداب نهال

 زلاهدتر واس در ناكاهدهإزو ةحانلاى عدو جرت رماصلاوإ باس مسالا وعلا دماموإالان
 عموبوطلا) صمءالاديعن ديرب !يعمسارهخودا ناو داْيلْذو نيد اورضحتنس ف وزد ديا تاخر
 يعم الاانا هك املا هادو لدن ىلاهغالطئديصنوتزس اداب

 نوباسي اما معو دما يذلا ناكو هزمت ازال القد انعمو ناقته ممسؤ سما
 نافيا )سم/انديلانوسنن هزل ئيدفاجيلسمسالاةيزفا از ا
 كمل نيا نوكسو نال غادنمسالا بقه لنا ةرعضبانكؤوؤ سمان ديتإا ىزطلا ميت باسناال ©

 لاو سدت مرق نمير ةوجودنم اولا يضل اه دنهل لادلا اهذلؤو نون نيكس هلا فاذ
 ى الفاف هيف اكن سلمان, اهلا نمي ونسال رنجت نسب نسل ندوب هند

 نسحب اممم ئ الهلل نيناشوزصو ةشحترا عدل تاكو ىواهلا ف قرشا مامالا دبس عم عفمةاخبارطاش

 دل



 24 دامامالانميرصلار انا هد زق هدنئلوؤنلا عضل عد ب انبدهلكونامامالادلا ضزكةنيدرعنم

 10سنوات نمور رمل ماسلا يدون دلال وكتاب

 كتف دارو لمعالي ون (وملا زوم زوج لاق ودنمالا صل يعلنها نرعو

 تعضوو وملارضف عني مو نخرصو كيو رارلا تلد ىزارلاب و! ندد دوال صممالا واللا امولغد

 انارة اضم دمتم لاهبرالا نرمعنم لف كااضا مولا قول رس ىف نمو دله! ولع تح وس لطبارلا

 امو اطانبهمول نكرحلاةو ددجر ىلاراشار نيس نسل لا انوا ىلا وصحتاو كلو دنعو جوزك

 ديرما قلع لوا كلذناكو كلا نورتو دنسلا ميجديطع توف ذا دنملا لعد اوانادتلامو

 |نسحلاوانعوبمسلا نسوبزب ةزمجكحو نّسامو نمسنو را

 كلب نرعلا اضم طز نسحلا ناكو قررا لذ رحممالا كالا لجان ةرمرخَسعَتن
 رم ةزكل يلع ردقب ناك ف درا جل بصلة عمجوا نيس شطف ص ناب ويلا بيل نما 7
 ير
 ور ال املج نحل ناكو نسال وسجل هدم ناكو لاذ نات هدووبك طنا لزم نرجس
 للا نيوصع الهياكل موزاريلا ترا ملوف ورام
 انيعسبو ىدخ دنس بجر ةر تسلا مون نجيب عمال عبو ىف ئيضجدلا نيعرارادقمظفحو مؤلم

 0 فرز درسا أو دنس نيوسو ميرا نياوهو فدو! دنا داع صو دحالامو فدو ماهو

 بلسم معاو) دملج شحوب! مهمتنا مجالا سمسالا رك ىرامال دلو نمو مهو ظحف نابي
 ماو وفا يوت لا مهن وذ ناىلاساقو دعو كول هدلاو هوبحو ساروا مال سابعا

 اتاملإدو مالارابعلاجاو ه ىونلا وقمنا نعرتكلا نرحل تكن كورلا. نكيزلدو نايلبلا نم 5

 يلون امرلواو ىددبو تيران رم «ناكروممسلافسوإن بدمع ىور نارثدى لاو كمو
 نالوا هدلاو ىقوت نا ىلإ نيراطصلار يجى نسو تس دنس ىف ل صمسالا وكول هدلإو ةايح
 طيس لعؤصو دامراررسحدنسونلل عير نمنيعب اللا ىنزناىلا تسلا مو دش هدلا وول“
 ةسكانسو نيدهش 4 زراداكمو د هدجوم + ءلضانا هت ناو صمسالارهلؤ صمم نير طفلا عمو! دضانو
 قاعلانس يل نب ةزمجحدنعو ور مهريو نيهان نارتو رب رعرمهحلباو يطقرادلاروتنلعرسحل ابادادسبو
 ا يلام لاول ب كومو ةرثكلا يكل ددسن درو ىلاطحل ناب مجاوإ متلاوإد
 اوبل دنس كمودارسب ىلادل د دو ارامالاددلاى دل طوق ىلالاوزغاشملاو تنراشلاب
 9 عمساناكو ناجل واو تس دنس جروس لنو نئيافو رد نسوف جناداكانهشب
 مال نعوم 1 وفي وسمسالاكبأب تمم وعما زعبل رضا كتودج كمال رلج نازل
 دنع مامر بهو ناكدتو انن انمف مع ا يداظحلو دنس تاضإاوب رمدا ملا طعبو نإرقلا طافت نيس عمس
 ىلر رودرل هال ىلا ولا ىرسصمأبا حرمت دع ترجو مزتلودعإل كلدزرس اعنف دبشلاو نيكو دوجيلذ سمن
 رتل هزادصمولادالدانم بالا قو هدلاو نادم يلا هملاناكو عنمؤبؤا جذل ني داحلالا دعيج
 ودنا ركل نما ومس ونكمل لاو مورتيلض لاو عيرا دنس كسا وهاوإئ سو يبوس مرمام*
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 00 «ميصأ منت اسسراطو ملا ةركورل نانسراىظزدم نم ةريغص تن دموقو كل كساىلا هينا هرزع

 ٠ اناا هللا زيسلانوكسو تلال سسك نار دنكسالا دلل نيسان كذدتو كلك لاق امنع 0

 ' الهوان صمرابددجتلزم بزار ىرططع نب هو ين دكسالا ىلا هسا هنه زون اهلؤو رانا
 انيكها بلاده وهلا اند نا يكسو الها زمام خمرا ابضي دال كسا نيل
 .ةيركمالا نكسة زمدلصاةرعز ئنيل لردك ال ىداقا دعني دما رند نموادس ئببو ف نسوووإ

 0 اذ ةفوشر حسن تسع كلامو لمسار مناسول نعود ذكسال بغسل !قيورلاوهو

 14 ناك و رو نيفس و بوفعت ايزو رسملما دنعودد نيرصلاو عرش حزح ىد ارز كمال ]كول يؤاع
 اسال داش قاردنكمالانرههنبدهادصؤدج كيمو الاخ ماويحالاز زال داود فركاك ضرك دلع

 لب يكيوباو ةناجورعاصزرثز ىيدض در فز لس يدل عم ايدول إبن ةركمال كس

 لو ضوور زج نهد كاظالاوحذدهادجز هادي دحم ةام :ظكذارذكسالاام نب

 سراح زيدل اماو متو نول نيف نيدامحؤي دما دهتورل لهل نب جيطلان دج زسحأواو ودل خلا ومالا
 طماونيو هيدي ودا! ناي دلجدلا غي ددنكسااهلإيرةوما نمور نكس الزل نوط ندهن ند
 يمل نيوتن فلا ادنعانلىورمو المداد ددد لضم )عاش لضا انيد ناكانضركواو اخون معو نا
 ايلا اوزان تددثكمالا اهل يراد بلي نري تزن عتاد ال سلا

 نويل ف دحر امم سف يددنكس ال نكسل سال ىدا اردكسالا نميز هاد نب دهكو ب

 دا ةردراب كاوا اودع ور دهلااذزرهزبع هنيوو دولا نزار بن دعو زل نومسئؤسو لس
 ناني نيعسو يتقاسم عمير فشار تن اكفطن قودموعو ري رددسالا ابدعت ديلا نما

 لاي مهطساو و مكي. نراح قا يسال بسلا هده يل امارماللاياو ممل نسلان كس دالي ماا 8

 نسزاسالادا وع داطم سلا ةزواو سالو مؤ ةزجو زال اسال مدد

 لمازموعالاهدجرلا بضىروأسنلاوسالالس ا نوادرن نب نيس اديعرو مسام اماواسديلاومخ
 اسما ولنو نرشعو نشا هنس نمو فلا باو كعورولسادي در مزالاابامميوإسي ه

 الايلاينر اهدص دلال نيه كو مهل هلم انيس نركمو فالإك
 يا ناجل همام اواسلاءرماو واسم الاوماهرمنيرماسلازب سدت نمار ندعم قل مهم| ومس

 كلو هداضلو هدالوا تاكو كدي ن نم هناومد نيالا نمو ناجلاو نإ ماقال جررفلاو ثدلاَف
 اافسودادجو ناسا يفسز نسا فيو:ا..لاومومزب 5 اال ياس يتلا

 انادرلبو ىرضخل ا ولسؤ ساد ن ديكر غصاب ةةكمو جلا مائلة نرصلإبو :يئاقلا بوم

 ”اايلز ربو طاطا حلاو ديالا نعود مقل ىركسحادمل!نادصرارمالابى وملون لعز دبلوم
 دس ولالا ةنديعزد موو اهل ادع نرمي او وسحساملا لمس لعن بخلع داب

 را ملجلو نيؤاو راه ايم عدم طم الامال! حيانؤطضاحلادم ابو كش
 دفع يارجال ةيمرو| فراق ناكمخو دينو عالم ١نمنيشرفل اودع عر الاخت اىيسلا اووورملاو

 انسولين نيو نام دنس هدعنلا ىلا د وف ناو مرنم عبس دنم رايدر وحد

 و
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 0 05 ىلا نضانه ن نزم-و ٠ناحرحلز ىقاعس الاد و مدار ندهيرو ةسول) ف ةلس نيستا اوه

 هامل لاو ناكل اف نسما نكسو المكي اراكس الاشاره زمداوس. اج
 . نكابهمدي اكو قزمو قوموا نيمبرشوا مع ةيسورلا ترعاه مدس موو نراكمبيلا
 كر نوحجو ىدنؤ لادم لا )+ فرم ىراماهلا َنيللان بس نعىور ىدعس ار اكسالا' هرمون انب

 ندم طفل دالاس عمور اكسال اظن نددت دنع عوراىراجلا سا يريعرمتعولا او

 ى اق زيعسا ره تامر يطب اد علا يزيد مسعل اواو دس! نعد ورب ناكودلافاب ىراكسالا وا طنح
 الفزع ةيضوا فاح طووردمالا ل الابن دصزعىووىدعماا ير اكسال |!داجر نورهزرب لن سو

 5 تاوسملاو كلاوللا ]مزمل رعزعدانلا هزل و هللا نيس نيكسوثلالا اركب فاكمالا هرغو راكسالا

 لطول |ىع ىوور لاله نسزاكسالا نرليز دعس مسرعا يصل اهرب

 7قمداطعةفوو بيل نعم ناوسالا سرب د هدصو رد وعمو نايم دنع ىو مدوفلارع دل مذا

 5 اادهالا هناا ٍيدحدبتالام تالا هوو رونا وراطعل تان ديسصدنعكود كا
 ناك هسادسعو ليزا دعكور , تركعو هنمدسأ و هر كام نس نع ىدرهيبراحلااكسالا نوممو رطق
 قال زاكداهطهازم ىرملائاكسالا لسانه زال مارسوا اواو تاّيالا نم ناعونموملا ىورزمم

 03 «ليلاماياوورافلا ,دلادع نب دهتدسارع داوم نيذلاو نارا )مانيلا ةيضراك سا ليدس
 2 لوا هاري دعاص وحس * دفلك واا ىاغللا ,اطعئيوما دعوا |داو ىلضتملا

 0 يكيؤاكمالا ار هتبامضو نيسداو» ٠ هنس قوتوورعؤلو ص تنكوزن نالت: مناك
 ماوس وو ناوي ىرصلع دادغما ديدان تو ناكس ايلا ةسشل اورق هنلااع زانت ئلالا

 لو مادي ناو نمو عمؤاكسال داس ندهؤ رعد اشلاب رول
 الغ تدحاف ذاك دازإلا ناب رش زيدا دمر مالا منشان دمع زعل ابار غ ثاكرلا ولماياومماسالانب

 اناس ن ده نسل لوو قرن دم بعسل رعاه تزاطع نسما الضال هنتي
 كمال عازم هدعفلاو دود ناكساد تام ميرغووف ساحل نيسفلاو سارعزب رمل هدا ديعونأو

 د دريل هارت نام اواكسالا ههاربع يدي محو همن اكو نّسادو نست وندم

 واب نيرا دنس تامه انضم و هات و دحر كن يسال العز نيل اكو دفعتين امتد
 اعزيدهتز نسل ندعو هنو ديرخلاو ناكسا بيضا واكسال دز نموها دبغزب دع ١
 000 هش اكيدا دعسلا ناهساي اناا دنع تكل انو ىلا مول در قال كمل او رتطلا نيد ُك

 ماانزسعرإ و نادنسؤا 4 ناوساب امون ناقلنو نيتس دنس "بحر زيئضلاو دالو تاكو سانبشلا»

 أوناطما مداخيل :وكتس ناك زمؤلاكسال لانا رشا نيسحلاولنيطعزيسلاواو
 ادم زه وحارس وشلاوإو ولا نا فاطم بكد تاتا كارلا وهلا انا
 0 5 د هزم ع اركدو ئطمرارلانسملو) دنعوورؤتا دلل همم نام روع ن دخو اكمالا
 ادهدالانطعلاو نيجي طع هدا لاش ددجانامكلا اىدلاارسالا ١معجيا !باصارعو لرقم يرام

 'اهزفاؤو نزلا يكسو نيالا أليسا يكسو الإ كيى دنكلكسالا ديرك قدنم



 كايد شوز تيكا ذف كلم نمل ميدل خيف تول دنس ياا ديدشا وذو نري جئارجم

 .ةئاعسس اهلل اقف يستلم ناب دصوفسوديدسر غدر ديدس عزو ديدن عزو دج ددج

 ينس الاتامالاؤ وساق داس بر اننا © اثوردسإ+ءاشدسب تسلا الاف امها, اخلومطب ه

 نسر ومو وتس ىلا هب هش اهدنه مهلا هزذلخو دكا نؤملاو ءفلاؤ هملايا نيكسون الاسك

 ضاياهوادصو هيب ننس نغوور بسال بعس ماد فس اهلا يدوي ةيحلم اقرا

 بيلو ريغاط در رقونوماهزكا) ةركنم نرواعل وقبر ليرى نسم ندر رشو نيوسعو
 ةكسدنالاكوإهنتسالا ا ارفسال تحتال بوق باوعول او نويل فج دجتددها ان اًضرالا تاز م.

 اة شل هرطعد نمار مرطلوو مدل لاو اريتحمنم نمسا, فنملا املا نوكسو ,انلامكر فلا

 نمله بهاو نين دحام جرار نمر اهب نمهركه دل هو باويفسا
 تاقايات اتت ربعي كاديملا طن نسحل نعت دم امهتسإل اىرقملا ب دوملار هز هدا دع زير ومس

 هنااا خرنلو ركل ابك دل بلغراد وهن نسحلان اكو ماردالاديعو) الاقوؤمدنرملا
 ظ نيعاز دهاججو ناويبأسالا ثيللانب هرفطعاكورب ناك مجرم نمت ندد تداحإلا رو هثراودبوبنأك

 ٍالرتنؤلاديفسالا هسا هزل راهاو ني ناس تاموذاس ني قاداوهانتما جواله

 كلاالااهذلو ورمل ةدعيلاءايلو ريحانة نورك ايلااعسي.انلارسكو هللا يسلانوكسد
 ؟زردجتزتىوو ناي ديفسالاءالاريلوانب هسادصوه ناهس ىرونيدترتوهو نإبربشساللا سل اه
 تكسو تلال . هس درفسالا قابرشمالادبلولان ساديعزبىجانكووبادئنادنعكدد نب منيىلتت
 ويا زوكسو نفاه الامد الذل م موز دل ءاملا|هدعاهنسكو ةلمملا نسلا

 اعلا سنرد محو! انيمذادها كرز نوو نسدديفسالا بسلا هد ولالا انامل
 بوووهز ديل رهثدنعىور ىنوطلا اهب هضاديعو ةريولانغىوربن ادهصال هزم مند دشس الأ ازخلا

 اهرعن.انيإكو لمان يسلانوكسو نالإ كي ناتننسال ١ نيّيابو نمسو عبس هنسوف تام ابهصالا ©

 ”يونافنسالاةنلااهزهنؤلاو ثا اهدسو نال نزلا يكسر اهو اهنلؤ طار

 ناني زمللا وود نيدحادبعني دمج كاد نعاكود نأ فس الا لا دوعس وف او)انيمدواضنملج

 ااا نسلط هقدصلارس درا ندب لع مضلل هنعىورا يول هادو نيزسملا

 نملامزالمو اعْفَس نيهلاو ىنعن ل اققرؤأو وداسيت اكد مسو ءاشنمن١الان اقيفس ال هانيومانلا

 داضإلازهراورضةنسانعم يالا :يراتل ا فظماحلا هارت مالو ركذاركعديولاواذانسالا
 طعاولإو مدقجو دادس .ةدطقاةاو اسر يالا اكوحدنعدداو روض دعو زووم ماولانعم#ير

 يو اسجل فرخ ظن ةدمنادهصأيلا ن نسا ممول تسلا لوماداوهَسشودحوار اهويبكذفاو

 ىو ناكو هبحانلا كرا طو ناعس ضو ناملاواولا ديلع عملو :.تفصو نيكل ادعراوهو نين

 يلم وعوجنو هو انا لن قرم لة دادل ادلع نك ادعس ناكزمؤت دلال صيلضفد احلال ْ

 هنعسأوعر :درهمتساو دنطّوَسو هما ني هدب مهمرعاو ذم دلع | بنش تحير هيا ندع ماسلا !توصدم)

 ميما نيعسو عبدا دنس لوالا مر نيرشعوب الاسهل زل دلما ىفرفلو لاهو د ان الهال قرأ هلباونعإب



 طماع يباب يرمز هلا ناسا رز هوكملا هدزع باوهسوريوروزيومب نوأش

 دور أداو ىرماول سلا ناجع نابزرلانسكلو الع ود اَسلا دسم سررذ ثدجرعو اهمدق دار نكس ىف فسالا دا

 لا ثول ادع د |يبظعو هةسادرل اهلا بنهناو دقو دمار اصول لإمالوعشم

 دو هنهئور ئباسالا كل. عزرهر مهارباو نينا جلل لل ىدعزباوساربعدمتاد او سم الامه

 و سكلاوأو نيو بمس دف دمر هر رصمواو بالادب تلاوه حز نمل
 دما ومو كلر ايلا همادبع دجاؤ دود ترمحو هموم دسار ددو بيلخحلتباث ن لعنمكوولاةروفتلا
 اتلاهارو نولوئيرمانلاناكو هقفس مدنا عبس هسر در نصين اكن كذب ن ندعو عياد طتردصف ىدلا

 هتلاس ىباوثلا نواة دماحوإنمهتفانيضا الاف ترامب ىرورتلانيسمللوان اكورم يرفل
 دماعو !هراعف ىئرارلا جرتلاوب| رجعو ىلارقساللادسلاحوب ال اف اتفلا نم تدار نب طنا نم ىريمدل ا هدادبع

 4 ياابو رز و انلاوذددل ارماطولااب يع ءامامالا اكاذدملوؤماعاو١ اداهرناكرلا تحضدإو تيم ههااف

 انيعيس هس نمير سر دوس ايمو ع نينسو جاداهنس هادسون نب نيعراو ميدادنسؤ اج قارفسالا

 4 ,يالكومل راو رنعدنسؤ بوحي فاتن هراداف نفدوشاعراو و تس هنس اسد تامناول

 مم هرم نابجوحبمانا ىف ارفس ال اره شط دسواو املا هَدْسدْن نرولل هتعو سائلا 24 اروهسامورمراخج

 0 ملال دركمو نداإٍك فسار ةاوكمولا دن جر لارسال مو سو ما
 هير وإن ولازم كرةىدمل نسال ينل دم يلا مؤ هذولا كس هالو اهلا
 نسيت دتفراجو فرار دنت رم انيلع درورطعلا نب نفل ةراع هنا اعالنلذاباتنزاكو رفسالا دسمان
 ديضالم/كيلاومنا كرسي دسفمل هريس هلت ردتعاو لططلخم ملا ولنا ة_راحل
 6 تنسو هيوم ناكر تائالاد هريوا تاراصادورو نعش وعاال ن١ قمانونككَت واس باول

 0 1000 يكسو نلالامكنئرإ) مسالا لي هلو مايا ديره ان١ نارعب هيجام ىلا فرش

 ليها نيتعاملادؤم جيشنا تصد ةارهزيد ندم عورارقساملا ةيسلا هده تناله: !لاامزاؤو الا

 انم هودسلا نصمم ولت ناك ى راس ال ئج ادهم صع ب سنبل نهلا نيد مني روعتسعشلاوبإ مورا

 مكروها يره نادم ةيحلن نكسو نول ىلا جيرخ ولاهم انظم مامالىدج باتا
 00 ١ ارو ولاا السواني نديمديعس اروبي عمم دا ضاّذكو ديطرمانلا
 نعوم دنس دنس انف نادمهوملج راب عونخ و دنع وف زف لوللزعدعسول زياورب ىدنر لا ويعد
 ١ ناساخد لب نسور ارغسإد دلو نسما ئ ا ىيسلاب ورعملا ىرافسال ادهخرب دش اوب ل ميأم

 طن ادراك لكس الوانه نصاديذوملاو:دفمؤ نك لمالك ولج جاو
 مالا هن ,زظملاادارولا بن ومما دطفوتو رن د هل هرتز كسلا نايل قإملايلا
 - قل رهلماطاياو و نار ودا طع زيلع نسل 1 دىروطلارابجلدصوب كرارلانيسحلا اداداشو

 0 دال وسقسال رددوا سنجر نيعيرار 00 دو روان تسمم عروالامجالا
 نقلا رسم اهل يا دنعيور مهل عابر ركرعو ىضاسا: ايرث !ةبسلا اديه لم نييشيسلا نس ءافلا هاو

 يلاقو مهاب ىداقو ديب نمور ال ناكها طاف امد ناكىشسال عدلا مار ندافد نول خام
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 راسم انين رجلرساسلاولاو ىرلالحا نمىنذاقسال ركبوفانيرطن ابحر اهوا ذات كلام ندعو ىزارلادبمح

 بانا لزمن هود ىو العا زم ذعسالاب ير مالوم ىدنكلا سارعي عن نمسك نوع
 نال مولاه ارم ندعوكم ئاطعنيرهدبما مزع ثدحر اهلحدادش وقال كوين اهل بيلا

 دود ناكو اجرخر نيرا د مشب ىلسمضلاوإ ريل مسني نما دبصنع كدر نيزالاوموإن الإ
 ذالك !رفسالا نيّيامو مشو ىدمل دنسفصو ولا نما مج دادي فز يدقسال اعلا ابا نادعسنب
 يلي وهو نارفساملا ةيشلا هد حتر نيالا .بارسكو ارو اذا نيسلا نكسر
 اهيابقو نيمدتبللاط نرش بلعب افسأو دروماو اضن )قو ناجرجزم ىلا نمفس صر وبا بتول
 وهمي ارم نيدحلا مانزل اني دحر اهدة فك الازم هلهم جخبملا فرو اه تركو اجمل
 داك بص دعجؤمتد نيدحلا بط راجد نمو ايدل اطافحدما ظنا ىفإ فس ال ديرب نب محارب نوت أن
 جادت لسمو بيع روتلا»نسملا ننصو نما ورمرا ذو سعمر أد دواجن اوراشملاو نامه او ةدعاعب هلاك

 مانو يحلب العزم ناوعوب لاف دانا كاحلا كف اللَس ادد اذيطعا دهان اكوزسحلو ىلا
 رادو لهرلا وزب دثواضيو دارت نب سادس دمحسورم عمم لف ثيدحلا بدطو ضدال الا هلال ابو
 هبشبرب .عدرمتلادو رازبلارضب ادعس ناديسو ىوشفليقسرب بوتعدرمراسو نيداولارفاحاياو مع مرابا

 ى قدس لعالاد يعز ىنوبر سمو ى رتل ادبزيئمسادبعنيدعتكمو وصال لمعت اندية ضكلادو ىوُيلا
 و ةطعوعجبو لسا يسون دبعس ميلا بدو ره يسر تسدمو لس الابر بهوم ةلمرلاب
 3 اهرب مهو انمل اراعتصنو ىاطلا برحز لعل هرلابو ىواهرلا هيرفي نيمثا ا ديعاهولإبو ديول

 قلناه هصابو ىروإابدنحلانيؤسزيوسومزاوهالإدو ناطتلان انس ندهل طساوبو ىردل امهاو نيو
 طسمسال ها روكي! دنعىور دن ان كذمثو هوايكما جو ىرلا اوجد ذوو بيجي
 ويلا دوغلو يذل وشك اجو امنا امهصالا يف نيطعزنيد هل كما طنا لن نيس واو
 ؛«نمهاريعاباو ناوغاياهدجمس ؟هدضحو مالت رشع دنس نافو تناكو ىرهزالانسحلا

 وأكل كف ىرصما فراوادصز دهلو ثم هادبعيلعو اومن ئيسحلاباو الة وعاباو
 دك وسولاهنعئور نموتلو تلف محي اهنع تجرخا ةو مم ادي يل اماعامس تارا و طفاللدس
 يدم مالاداتسالئزذسالا هزي مها !ندهتزب عارا وحاول ةمالانم و ىدورزلا نجلا دمع
 تورومو كمال و مدلجلاو داو هيل نوما ال طار عأ تس ا ورموا عنف هيل, لعل ئسد تل ادح

 يدمة دمريددناوةداذالاو نيذَسلاو ذذلو هريف) يحيا مل صو لعلا للطن الجر ةشسلإو
 يهجم او ا ةمرخلط نيد يخفمجاياو دوعسزب دادزب نيدو ياو لعمال مهاوانيدجلأبا عمس
 . اكواد عم ازرع دسادعو ليل تس مهقيطوى رايق لرد او يرده
 و باقون. ذاومهن اوي اكو ند يسكر وابسن امال دل دعو تيدا اهمال ضال
 نوزلكونماهراو تعا هنسار نادم ناد بويل ذهدع ونة دوإ بن ويجب لج
 لماع لجو دنبادرورف سوسان فادسصف نفدو ةرنحلا يسيل طهرت دسرسمللا تدلل
 لاما هواوهو هدم تسوئفدو نارفس ىلا هراجدنيسحلا رادو ددطعاوبعو تال سيفو نعسا

 نا



 ازالة نات وربط نسحلا إو اع نوح خو ناد رسدادنب :لمانمو دمالا بدول سؤ دس انا مالا

 اع رفوقو دادشم نوب نىاحلادصو ميمى دادغيلازاماوناوزب رم تلا ما طولا ه لعل ىو رو ىدلإو دم عم

 جل ار بيل اذ نيطزدم بابا عمرو ىدسالا يعز ديل ضوه ىرب عما دسار
 نما دنسؤ فوفو هنم توف فن ددعإول فصل كروان ناكو دادس هوادددلع لطم كلانا
 هتلر اهذلؤو فورلل لزب الإ نهال اعد اا ةلعلانيسلانركمم الإ كم إلا تامر
 ناوسلاودحا ذاك كس ناجم واسال ار نييخندبعني عزو ادا عو شام
 0 هطاورلانوكسو ننال وني ؤش شالا مرور لاربع دز فصو ناجي عجب ابتلي وموتز عدو
 رم دادو ةريبكزم ةدط وهو ةنسو رسولا بنل هذ هنزل هل وريال فو درانركسراراغو
 ميكا نكواعمجو ارا نيالا نم ن لضاف نامهفلاددرتب ناكو نف كو العلني لزم يطمن وسي. ود
 يسالمازءئتورشالا دال دس انا خوزبدتخو جدخ: رن عكحتوطوإانمولمدلانعو
 .دياوو دمولاوا بعز ملا ىلساو لا ميس ن دمع لالالا نب لال هر ؤالارثالخن نغفل نبدة زتعورب
 ةضرع ىور مهركو ىمسدلاو سكب نممرلادبع مرر ىلإو ىلربلادهشزب هددادستو ىف! ) ةسملار اذلا نيدسع

 وأ رفد وملادعؤيراعرذوإو ناكملا سادبعنرعاز نب هحاديعو ىدنقر مس ال ماكلانيدومسنب
 ثرحو نير همؤخد دنسو املا: بتعدل و اوما اذ ناك الاقي ْؤشو شالا ديلا فلاز رشنو
 رياو رصد مهذجولاو ىدلشرملا هلا هادص درو دنعوور ىلا بوند اديصؤعاهب
 دمار. نوره) سوو ىو مالا ومسلان نفل هع ىورازيماماعناكو انيس اًضتالع ناكوشورسلا
 يساوى ولا ارح ديزي دججو سمت او ىلا بللادعس ىلاو لص دبتورتيفاو ىذابرتسال
 مهما جو ىلا ديلي ما لغ واو اد ادعس نيدملراسلا واو ىدادجل طاح ذل ئدب#
 هسورموانقلا]موهواده تاموديق مس ءانيتلاىلوو بقفل ى موس يعز حتت دودو ادعى در
 . ذنب ادادحوعابم ثدجو املصوا نورد ىسو مالا )نضل يدوم طم كيوان هيداو عدا
 اناس والامام ندماس كسلا بح تذيع نحلل هذعىور نيل ذغلا ئيدهتلادمعو
 ه معن ىدعسالا ىروإاياوخيزبدجتزب مدار ويساو) هنعى در زن اعبازيزعلاديعؤم ولاني ثدصل لج
 اناهذزب مزماهزبدساللا ة سل اهزهدل رملاو اهزتلجو ةلمحا ربحا رة هلانسلازكسو هزيم
 . نم ناضنلا هزم لفض م نالالةرككو ل جهحوااو نبكي ني وطنت بعصر داكع لف نابع
 ليو رمت دابع نولي دم وس ئراولل مغمور هز دس خبل نبو رمت داعب ه درع ىرئعيلا
 نيبوهمادم ووعد نينو هنسوا هب ناهدعسلا لش نورك ةلاوعو بكلاوذعزعددعساذ
 هلوؤعرابكقتاماشاماتكلام ناب دز علا ةرهونل دلوني ىذلارهدعسان ةبلطع نما
 ثنزمالا لال ىدعس الاولة امالاالوس الا ديال طديطيع ننس ىو مناك فود نرطااطددبزب

 ه زاك, نسال قارطلا مشلول نيو ورازلاومومنب مار نعىدر ىذعسالا ىزارلا )سمس اذن دموع
 ”نبو ىرلا ىوق نموجد نذفسا ىلا بسلا هده نؤلا اهرب وو يشل لازلاو ءازلا اطول نيسلانوكسد
 يبو نادهطاديص دج ع ىورراس نعمان يدهنو ىبزرهلا وس نرماههذعى ور قدفسالا وماني طة يقل
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 نبكي ةرز بالكم وفزادبع ن رادع دان لوح اعلا نيرا هادو لسوديطعسم الم
 نيففابردل الع ناكو تاهو كلم ادب نيف اودمالاونرقل.ءانك رضلا ىلا م يرمز بلاغذ كب

 طموديطعساومؤنالاةوةنس رم عز اوهو لدم ددسن ولل معا يلا نخيل زلم طا! الو

 ما اهلل سيلعب دبخاتادف بازل مودال نة اني ساد ملا ىداوجي ىرارغيتلك
 ططراكو وول كادف لوري ىلإ عمم نحس همس اقساط وسر لا ةلاقف من تا اروبا
 هلا راجل مليت رسل الإ,« ايدول ابدارا سانا جاو سانما علب تيب لوفي ذم دع |
 .اادبااهويجتر ندا: مرعبلا نم ءاسلاىداوبزوحوحخزيو رعت طيف مذس نيبسو عند انا ذموبوهو كيلو تس
 ممساوير كنس رامسانذاظلا اذ اكاهماورلابدهالص ب حئأ خل ىدسال ريل اب ةورعمسا
 ا عب ةئدملا لماما هس دورع

 امور ليلو اع هر يسكنون لعل نعيولا كلن دليلا والتمور ميرم وراد صن وح
 لانا نموعجو سدي نن|وعدار اف ب دندن نضر هلكألا ناكل و دودلجر تءطدلدلال اطيللازسهدري

 امو ندعو وسخة نس نامل قو نيوبسمو عسن هنس هنمرملاب وو اضف دان رفس اني للامن هيلع
 اكارورنلا دهوك زمالذ و ىدسالا ةورعؤرماشص ملا هاوي هو ىدطنس ناو ني
 ريس ونس لعلام ن دحدنعىور مهتروتمو اهلها. ارههو مهفيسو ةندملا )ها طاضْيسن اكو رهتئباوأواح
 هس داري انو نينسو ىدوانيتس هنس ةنيدللإدالو تاكو اهوفو ةندلللها نرلعالم است

 ىلع دسالا لاتىد نيون ىزلادجذادس يدلي وحمار مك خوإامو نير او تسدا وسخ
 ناس ةْسالبذو نيش امو هنس نيسوالسالإ او همس ةمايلاو ىلع اياطعلو هدام اصلع

 بة بكاد ظولنم: رعت ىلرمزاكر نييضخز جرا ذس تام قر ةنسنادو نيرضناوهو
 هاجم ياسا تالا باكو نابحن احر لذاذكهكاةيعؤماحز ركع

 ّ قيس حدى ور نمالدلاخواثوصم فود« دمازينوعاناجحزنا عالة

 1 ؛هنلادسز ىلا دس نعود نيعبسو سس ناوهوزنامو نا فدنس نموه
 عفر: هايل مرابط ورايد ودرإ كلما وضذكزلادصزدسا نيل

 تءريو هنيه كلذكو رمز حرمك لوجو ضمني سايل ودم مخ دسانماىدسالا نحن

 كسار يا الاس 0 ا ماب زا و رادار نوب مخ

 ها !اقممولا إف عمد مدأ 7 مساجحلاو هنعتدحورائلانرشزى دزاوهو لب كصو دساوهو مه منو

 ريدا صوم داى دمالا ملم ينمزعو مهنا زمن ةدسا دسالارندجزب يروم مزخدسا نم

 هللا صلا وا لعالا هدجلابشنازمم و انك نير طاح ظزحذسا ىلومىدسالالشنلاو تاهل ريحني ورمع

 00 ديعمتلاوإو ىلعالاهدحرلا بسدسالاجعالادسانوهارانئسون نهيادعن
 اهنم مهب وبس اؤلفحااباو صاج ماط ب اممسدادش لهازرم انهو ,يواصلمو دسالارلمزب

 يسئل نيرضبةددلا ظفر هبا ملة وسهشتنلا
 ”نيكلل ار صن ديكاسموإ هْباو اىرتنوشلاوقممف دولا عمراو النو وسن نس زم دوالا عروهتيف تاعو

 ش
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 هدم دو رد
 هنعوور ىدابادسالا سلول ادبي ريزلاو لادم اهثسمو! ناو نامهصالا دولز يغمصتب سادسو ونورت نإ
 ولام زوم ملا واو ىلع نسله دبعوو وعلا فسد ندب ادب تسول

 اسال ئزابجلا بعلاقات احلا لفات ان نيىطعن دما ظلي ان نيو رجل بيلو رم 27

 ضاق تادد رانا اجو تافنسم كو دطومالا لزفات عيونا اان ضنك
 ديعلا رتل ركو ذاع سالو اك فو نا بسحلو امير اورست نس سالف ناسارخلا يلب قولا

 أ ا يوم امسايخيفوىرفلا نسوي ديثوب ”نرمالسلا

 هر فدعا افسح ديمو تتوق 7

 'رهإانادادجب عمجورفبلا:اروامو ناسخ الجر ناجل ىيدالا ىدابادسالا رعب مهارا ئقتاني رهن يلع

 هولا ماندي وؤم يلزم ربوع ارا ااا
 نو ريلبو لاء ذنب عاد سدا ننملادع اديع مسلاوبإرنع ور موقيطير مت هاد ن ريتا هلا ٠١ ءزخو

 ابل ىدابادسالا مادا دهتز دبل الواو نا را هنس دودج و مارس ياهو لا

 اواننرض فاض وم ودم ردإط هيلو مدا لعند دهر ضولزيشدح فلازم

 0 نيل كسوةزيطاوغ ىدسالا امج ئتظو ىدطتس تافوت اكو دنم عسا ورهس و ابادسالاىلوثد

 المسارعة شلاا هدي مولا ىلزلا وم نيسلا ولد دزالا لا ةبسلاءده لهل ارلا اهدجو ةلعما
 اعدام نيساؤلا دقو مرو ةزجب ندع درسوا دنيا /اداىدسالا هنسحب أب نرعيو بسملا

 للحزن هودسالا لا نوب ماجن ودسالاو اضل )عوالم اهثلا هنو الوم نراك
 4 .دسيضلادبوإلا اطقم! برع بانابس نذل الامن درتن تنانين دزالاعم

 هنو نوكيو ايذابال نما ىو هوس دزامعد ىللادزالاونيسلإادسال فلا سان بيتو

 انالاق داوسدسالاو دزالانيعمنيوتللاةاهصدناكر نسلط دسال ل االاوزالا دام شارت بهو نع 27

 ودمار دولا ىدس ويف لجيل ناكو نورها جردلاول لامكباردرعا و توا زيدل نمناكولكلا
 © هه ليجالارلا اهدسو ةلمملانيسلاو الاغا ئىدسالااوزالاودسال القني وكدب لديمادب ىلا

 نذاردمب يزخر دسلىلاو رف بلا ذئاب رن دسا ميمإابتلائمةدعماوعو دسا يلا ةيشما
 كيرس زد سارعو كرد ساو هللا قد لد مالو نأ دواديدسأ لاو رات سيزيد سا لاو ضمانا

 نسا طخ رحل تساو دسار طلاب بلاط هذ كادر كاملا بلا
 نورمتلاه هرملابن رولا ىدسالا دهس يدوس او! كبرت نب ئيدطتت لاب تسيلردس نعود

 شرين نوحي كسا مزه رصار ده صني د دس وهو كين دس نوعه رد نمو كلذ لع
 ناس عم ند وسمئ دج سمي دسم دبسسب مه تر ورك هسا هزككيرشوي دساؤ كلام بيلصلا نب

 تملا وطال تان نيماط لاق ماو دسالدس نا زينل سن
 سنا دسانمو بتم .ةرادطلا دس بسر فاذاييسز وحن اكورعؤانلا بسلام

 . هقول بحير ةرمسالكفع
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 كو را نول نسوان د حوران جنودا واكل ادع
 نيتلوزيماةنسؤدوإضتامودواسينمرماسلاو هدالو أناسا لاروباسماطقلاو هاوسدنع ١"

 قاسم زمرامتزلانيمارق نس ضاحلا سابو مهلا لاق ىاوتسالا حور نيدميد جوبا وتر |هيراو
 هنئئوروصللا) سم انبريعو ازعولادحزب نسف وعلا ود شبطو تنير ججدولإ ين عم ثسا
 هيو ىدوإفيلادمتزبدريشيعسو وردوا رعانت دمج طدهلاب بوف نسف خضاوإ
 فا بولو ىيطفلا عاب ىيتزب نسحلاو ملا زباس اديعان اسر يعمس ونسال ماه ذورع
 ىاوتالل ضفلانب هسا ديسعزب واد لاول ناطق اؤيلهلازب نيسحلنبدهثو نادس زب كم دحر
 زو كل انهت ضضلاو!هنع عر ىلا دبش نموا زم يلا عم

 ناك ضلاوإدنعىورو لمسملاو رهقوإ دنع عمسماباو ىحوتزبهطاد بخمس ىاوتسالا اصعب |
 وزين وكسر نلالا كاسل نيتياموزتسو اىدعادنس ةدعتل اذ ؤفوأو ىرعوفطممب ه

 - ةيشلاهزهروؤلارديلابشنلاراربل وجل سارم تمارا دبشلاهزهزاقلااهزافيزييلملا
 "ايست اظتامناكءامامانءطضاغلؤاممالازامرلا مارا نب ههاربع زيد يعز ر اس نرماسج لها
 داو ىفضلل ماا ئينلادبهديعس ابامعم ناو ثدحونز جلاد نال الحد بدها زاتكم
 ىرزاورمسج براعم ولابتك ميد عسيلان طز سحلاباو.ىراضالا يجنب مارس حم
 :قآمللوإو دادس !دزنل اهجاوب ايما ديتول وانمى ازافملا مهاب نمسا يببعركولإ دنت ئيندح
 يون هال سمس ذب د ومعمل اواو ناد هصإب تشمل ادسا حرب دمه اطون ا وويولا سن ىردو|رلرعتئب كاملا
 اكذب فوفو ماوساجو عاد ىلا نحل يدها بوو دحوم ىوينولا مااريد اد
 مكين داكرا داكن ىداشاالا هد ادمع ني واج ناار مهسن اكون سمج نإ مصس ةوشنلا

 االول مدل وادع نيل اوس ةبداعالايلايتعيشلال ازمات لعن
 انيس ةدعلوبرليؤتملارارلاو نت ل اارلاو نيسلاو نال لعلى دايادس ال اهلل بؤ دود فتم ه

 تلظو قلو يمل ذانادمه سل رمل عهد بل ب ىثو داب انس الا ةنسنلاا هل ارلا اهؤلؤونيشلالا
 فن دنيا نمر ماديا نمل الهي اسزيزاججيس ىذا لامتضاو نت
 "مهرصموأي دورا لاو قلل راكم انتم للداظضأ حن اكان لا داب دسالا مار بابل
 دامو فرخ عع نديئدؤلا نضل وعوهز نارمتدىوسلزيؤس نيزسخلاو ىابحلا فلاح

 فبها او الويس اهساريعزنب دبع هسادبعواو ىرمورلاراطغ الئ عنيده سارعو اهنع

 هنكتربكت ولا ليلو ميجوانلا اذفؤعد اربع ميلانو سلا عرض ىلا ىلا
 نعت االول نعت اولا نيفص اكادير الا ةاندحشاةذاىيذلاناكو كرولا داع نوم فلول ذة دصخاكو
 نأ وتر ضخيريإ نانو ننسو سوس دابادسا نلضو فن غلو نيرجر)و نيمو يدعل دنس
 ى بش ايو نيدبداو عبس هني ىذؤداباسس فو ساركذفوينرلا هاو نعينلاضدعلولادبعزب
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 فاضي نما ركل مهمته جنو س سانيو وجو ام نزتباهم جاف مرار يضو روما
 داو بح دهر دمجكماباممس الاصالة ناك ق شيوعا نم هتف ار دادعتسال نبا ساكرلا نيلي
 نم ع مرسول ث دحوم لاراب ديحس ني دول ركاب وبمارلارضلاىسو,ؤدبتسسادساباو مالا ؤسمس زبد
 از يعز رص طحو ل نوال نا هتاف ذ منو تام هادو ال

 و رتعورم دنس تاور زادني نى ور رافال ورضإز:ةيشايؤسع اه الرع
 د ناجاد كاملا للال نما افملادصلد اكان ويعمل ىرسدارمتسالادبتز ديه وت زهادسرهم مساابان
 ههزاكوإ قابلا ثري لو منول فرضلو همالحراو يوري طي دن اسالا ادراور سموم
 ف مندجلز دوه طاب دن مجو رسما ندير فججم احا اد ابوس اعمس نا هسامللا كا
 اه, اورعووصلاةدهرتزب هسادصح دهب اب نادي ئارولا لحزب حطصني رمل دج كك اأو ناجم
 ا ىافاديدلا كاملا دع دعصاطابنااديدلانو ىررهلا)سمسنبئسللو ملا

 تدرترسحلاماكمو ىنراحلادهل رحمها |بارضرسجو ىلا نيزتلاو هعمل ادع دارا سنو ىلا عنلاوا
 ازمه اديسلا وك, ظضاهلاز اضع مهارإ نوط جلو نابل وى درا اع
 *نيلانرمأز ىسحلنردهؤكأر زوبر نادنعو مهاراتهم طا, دامو يسن زمادع
 لم رداد لص زيدي سارسعادإ سدقللاتسو ىلا ناهيزلا نيكو يسحر ديجوسحلاب ١ مرلاوورافسللا

 .” لاو دسار رهن ربعؤشملا باري ازا ناهرب ب نيسحلازب باعه ادمعيزلايار وسيول
 ابل نيرسلطلادض ىور وادم اديلز لعن ىاهرلادصزسحلا دانت نا ضان مساقاينسحلالابإ
 تس نس بيفور ماو نام دنسدل ورا بو دبل اديعئ دج دهوك إو يروألارابفطعو
 اماه هسالاةدنمزيو رم نيبال ىورهطاوسكلا سا دبعو )لاذ نصا هدو نيسضو
 « نادهرنملاولاندملرضلا ىلإ ئيدهلز رهعدملو انما يهرإو نييض عيس دنس ةزالادامقوننلاززلا
 افجي بدالابماعامباساحلصاىهح اك رلادبعز مهر نديم و١ بيدالا كاهل نوه ىرداومسالا

 ةرايلالا لسن لوسلابوزناهي فيو مطورلا نضال نكتكبسزب دوم اطلس رعب بدو ناكوش ع
 نيرا د يعدي !دنم حمس .صاوس زايتو ىرال ارك نيوح داو ىدايلاؤبسم يديده أباعمس
 هزل زيونكد دزني: وسناهرأو نيو عض نسال ال عبر مره نا« دول عدلا
 هانا شمواه نين باول الاي زلنا دركسو المس ىلوتس ال |هتصاوئس
 ىو راكم لن وسال زميلنا ازد فلا
 اشدررمب اقم اعدودحو الاعرو ىَرامْزكورو ابين ةصلب نويتناعو ل
 ؟ىمومزب نامت عمل ضاؤ ابسدان اك ى اوتسالاد نسل رمماطسبن نب ريوضحجو مز ريش عاجاؤم مح
 ناكلاف :10اؤ ماذا قاسادع هاد مس اوشا ويس او لنسب ١
 معلا طمازنزاكاونس العا نيئارتسالا ههادص ندهن يعرب عاصم احلاو الو مايدالا
 ضو دملن اكو رهصو ةَبعمضلو ازداكمىلوواهيعفرعو ةدمدو اسي اضملا ووزشفلاو
 زاب, زفسال هل نيش ادم ىلاسل دينو و سمسا ورمل وداد نبع نب دمج مه ادبصرهجابا
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 ملا ةلمردل ثمل مكب ف سالضان نس ناكا ده هدر .رئادن زي رادنس شو سادس كهلان كاتس مكن رونو ذو دولز ورع وإلا نس تلعراد نسم اقم
 و لسالالبصزيدوهتطساوبوتللادجعزب ىلا ركواماو جلا راس ناضل ةرملاب عمال
 مقل قار ضارءاسلااباعرلإدو زخلادملن نسساو ىدسملا دهم لتعل كمر رشم ساد بعولاا
 فاذا ىرفغتسلا احلا يجر او ىارا يأ يار ساديعو اوال سابو دنععور
 هنسرو اسي درو ندرك ومالا يبصر كندا داارتسالا) سول! احلا ادعو حلا يري ارم دالم
 اللى ذننسملالاقر ةنصيرلايباهيدنتسادم نيران ايلا انف نينس راق نيس كن
 مب كورلا ةوصدوم موال ةروصتلا باع لمالار لحي دقو سالو نييمحر عمن هنس بمر ىف قت
 كللاربعوتو رتل عمنيتس شى ادنمو !ذاوسلاجلن ندي مهلا بابرادالوأو نفنزلانيرادنالهارثماع

 هلا رمد نيدحلا هزم عميس ل واوعو ل سمس !نديعزب رودس, طول ايسدوبو نالت عموم اب
 ينكر الب هامل ناسا كنانضل الوداع دشنلااهنسوور الو رداع زم
 100 هدرا مهارإر يللا اوان فيلو تامل هيلع رقت بدرازيووكتزمتماانلا
 ارا هلاك ىذا ريد نديم دسار يعواوأرا دو عمال سم ودم ايف نسون
 نيمبسو عيرادنس مؤسف نزال ناو ادا مسمار صحو |وعمس اعمل قتل رنج دنابلن»

 110 ا
 الإ سولل نيد ادن ن نوره رمل لما هوو هساملثو نينسو عدرا نس ناضمو نم يطيل رع
 يسرا وذل هنسؤ تامودبةزدمادنبادنعى ور وغانا زمود انس دنموكناكوذو هول
 ثمديمل يرو قفا نب عمجاارارتس )هانم ديل اىدابارنسال وسبب نم مهاوي ارز نديم

 مياربدجلزانادصم باسل يالا فيل و) نعىور رسم ورماش او! ظفاحلا ىدعز دموي شر ناك
 أ ايانيرعانسلا زد سلا دن مسا ولعن ىددصد درا عوايل
 محمول اسس ناكو أرامل هنن نمل لكس ىف رارب د دعس ةلدعف نامي هدلوم نوفل |ناء فو رعلا
 انريع ميداوسم نديعزب جفعحولإو نادم ربعي وكيد دل ان !هاربعن دمي ذل دإو ديا زضئمد
 دج كللادبعمشواو مدس نونسو ئني لوريل ناو عسن دنس ةخالاىدابجف تامو بحزن ره
 ةءمعرادنس ناعرحاطف ىلو هذ نإ سلا وخلا دينح ىلا سال دي نيىدع دز كلا دسز مشن
 تكور فسوف ن هرم كذا نكن عارأو ىدعل دنس _لاوذ ولسولا عن كورك د نرموافرلا لد

 تلاد مج نسلاو ةدمر نو زا نام !واضاجلا ىرعنرتاواو يقأباوتسالا مان مين هدج
 كور لام درطعؤمدص زم هدالو| لع نقوراقماب, هلو ناجيحؤكس ى ذاباوتسالادهرننىدعؤ رهثز
 لجو ده مادو لادا عمار السمو ن هدو مدنى م طلابولا زم نر
 و زاسمو عيد | مس ديلا اذوؤ هنس نب امو نيم نعت امو ناهد عاور مةَدبطو نامل مجازا

 مال انركسو انوفن نيام ايلا و ةلمملاؤسانوكسوتهالامغاك ثيدادعتساال دايازتسإب
 دروادعتساولاةيشلا نوازل اهلاويه هرسو نت لازيلال نيالا

 ىض



 ءملل

 0 لالا هزل نال اعدص را لانها وو ةلملا نسا نيكولا نوسذسلا ذولا مارا

 صن ناك الد اتسالاب عار نيل عا نم فرمسلا ىراخلا للا دولا بوغسن ربت هاد صدبعملا شان
 دايما فوم كرطوذانسالاب نرعف سي اش نعاس ننام يؤ سم يالا ا

 لالا ركتلا اور موفصوو مرار اهل نساك اديس ناسبخم قالا ةلجمدلو
 0 ارامل هدفعزبى ناو اىردمل وون اكان يلاومعنطعمطاكدد
 ايا لن نير نسل فص نفسه ل نامو:بامو يضم دنس لا ير
 د ملاوي دلا اهدعدو نورا نانا .اتلإو هللا نسا يكسو هساان نداللم فخ اداتسالا
 ضلال انمي عرق نيتي ىهواناوراساىلا ةيشملا و رذنولا اهزئلفواهردو رخل ءللإو
 ظفاشل يو درم كو هنعاىدر زارلا ل اهلا دبع ورمتئيذجاؤعكو راو نسال لا مهارإ نب
 0 كلا ينلازع نوما همن ميسا نول لانو نامل نوكسر نهال كزانسالا

 هنا زوامل ةرنع لالا طخ نول )نوفا ذم نايا يمزج و تالة دنت مك نعت
 ديايإا و خنناب كر ىتكولاو ىردلا مماربإ ىئنعىوو دن سصارعب نلانسالارمتنيىدعوخلوهو قاتسالا
 د ياسا ازال نريتز سلوا هناكور رو امل اكدر شنو
 الو ننال اني رسما ءابلاو ارا انف نمنع ييمل رانك هللا نوكسو لال
 اذه نول زال امارس ا نولوفش راولاو راما نيبووغل ءاذلا هش نوي دو مانلسيلا ةضلا هيوؤمإل لا

 نيكو مومن جدا« «تنكو إما زفادمنفلاناجرج .هزاس ني نال مدالب نمل وفد
 عملاق ىسردالاب نرعلاى داماس الرهتؤز مل ادمعدصسووإ ئيذازمىدأ تس عبان
 اللا سومر مرعا نمو ميكر نماننغتسا ةرلملاهده يدعم ةرندكا اهني انلاذيهولالا
 فاو زير نعنكأو صصمر ابدا شلاو نارلاىلاطعر,نيمسلل ”مادسلا د تسال ادب بى دع ندمت
 ايدو مقفلاوامدقم ناكر كسول ارواسد لول خهو داون دلاهطولا ترك هدام
 *ناف ادب نسحلاو دبس رمد مار! نزار نيازي
 دهن ئسللرينوإو را صز دوه وحسد نحكىر ناملسن عيبلاو ىلا فرحزيفخو ىدامولاروفسأتا
 ارا ملا زمنا نادم نايس مضاوي هنو والدصلا تباينت عال
 ”هاسذغ تارا ملل داو امرا مشروب ىدو اسنيم للا نيف لجو !ناكو طقيمو طبضو عيونو قدس عم

 هنزل وو ولا ردن كوافير لاو نانا اكشف ناد
 ناك ىداإرسالا يكن معار» ندههزبؤ عم اناره بحلحوباو هش نئلاقو تل نا ناكو: الو قرت
 زرار ىداداوتسالادلا نههزسمل ب دايلوتسا دس عمنا ودصاسناهمواولا نايم الانام
 دب دن! اربو ىداناتسالادبصس نيدهخدسادصاباو ىداياوتسالا لايران نينمحلا ات
 .للضيعابا اقر ولا يلصلا زيدي ةزدمانسكلا,اوار غم يطل ديزي راتديعس ار اطسبد نمل
 اعمر وس خلا مالاو دج مهقبطو ىمراذلا ىدممن ريت دل ادبع تاو ىناذكأل اين
 ”ايكنانئررلوىرا+هشلادباوسالا هز هع نسمات اها ور داما نم نيو سل



 شلي لاو ديلا بنمو ارجل سارعو لارسال بسلا هدم لجلااطل الو هدميملا الاوت
 اللاقتمادستسادهاز اماما ل ضاف ناكدرجءو رب طص' نمو دوجوولىلابسالاو ديزل ةنيوستيلا يالا

 كير يوادرم زيدل هرقريال البق نم درج رس ضل هديل يطعم ويف الضم أكاشدلا نم جرخل ين ولانم
 دأرعؤ مضلاوادنع ىدر سا نيم ديعسارصاب اوس كا نيدلانيديئ دمادصس ابا مس تيدي
 م كساسالا ناوجراو نرشعو نلف هس مةدللو سن اكوصاهجو ينشد دو رعتونإو يرجو رم
 0و. نيالا ءالانوكمو.نولرسكو دحلان هليل نيكو نال
 ض/: نيم منول! اهنم ةركد لعب مولع داع ان دم نيود تك ١بسا ىلا سال ورثه دنا اهذإو و

 سلا هراطلا بوم نديعس ادهن عىور ترلزفل لا اه ناكوكي ابسالاسدالا تسر ززاحت
 الرمز نيللى تاهللاو نيسلادجامم تامودن نكس ةوطنافلوجدالادعسوب ا هسيىدر

 ىضتراكو كيا يساولا فرض |وداهز بدفن رك ناسا ناو لن ارهؤكت نسال ديقفلا اعزه
 ركام ونق مزم فرضاو رضازلاو باساب ةذامللضاؤ ناكولاةفوسردالادعسو لاند ممل
 ايي نعاس هو ىتاز وسلا صس نيف دصزت نارام سكاكا قلو ئيجشفادمم هز اههتامو

 ماده رمئكأس و كما نضال ىدعؤ رنا دصس سلول ذمته حتا عرو ىدزرلا
 كلي نسل نبا دلرالوو يالا هتف يناس عاف لب طم درج نكس عددها
 .ةكردداىوو ناكورليالا كل: قامهتمو تكنياساإلا نس فرضا وسالم نفاد
 بسال رشات نيلي طنا يردال دزطصد يسم هن جعبات نم جنون ؤزرملا
 م” وامر سصادمب تاست ال نعّياورب سابالا ده ناكؤئافلا لسا نديفلسنعاىورب باوتسادتلم ذم

 ٠ او مالوم ادمان اكو ةدوو يكونان الدسم ندد:
 هليلزهاكو ىدافا نيل نديم ارا رمداكولاق يسرا ىرفضتسل غاب «رذ
 1 يفز دعو دوو وعجم 0-3
 ةمندتو هسااكو دين هنم ذذلوتاففاوكنىلاداوصتانمزاكو ىلا لاهم هنا د3 نا نسحللابا تعم“
 لب دنس تايد كا رشا كامرا دجمارو نولكيمسجاناشا اواو كتب اسالا كواذغل

 هسا ايها اهلك اني ذل ذي كباس اغاني هسانبن تعم دفسلإ راو نيعبسو
 تسلا ةومسربانكؤشلا كاملا دس نسل لعوانا در موكا ادن دهشلا ناو نايف
 نيو هنيسكلل جال ال امؤلو هملول الاقفال وسل نكس وعن ىدسال موق
 الا و ءانسديز نبك لام ةلطنحب كلاعؤرمرادز ههادبع ديذ نس اد ضف
 سالي دنيدموللاقواسؤ نودي ازاكمماذودنس اهدلوزس طم اناىذكا نارا علان
 03 مدادؤيسادعز دز ؤبزممجو مايللوانودسالا هانا ىدعزب شالو امهلا_سفاهنزت ناك

 يضل نكسبسالا ىلا ا: لاؤؤسو هليل لعساظومردللا كوع ملم ىواس ئرذنلا ©
 4 لافضل هرهد لمه انا اهرتلؤو ناكلا - يلملم انسانه ينم هرم .يقنلا ةروسكما املا

 هنضاىور ىرعوملاد يعز وفل زعئورزكسبسالاب ندماحودهطما» وبا اهم نيرسز نيو فعند

 ه1 5-5

 ع



 فنانين دج نسل ديو مندا دن هن اودلا بمنملادل هساومو مزال سلا
 طال ساواول مرسال نصلزم اكو هرعع سدح اك امس اؤهائماماحل اوعي تضل اكره الارسال
 يلائم ندجو رام نيكون زاد معمس ناب نينامو نال و عبس هنس معاذ هلاخ
 ديك مارال ونص نمل هارب دادمو بالانبار عمو لاؤلاو نفس ني ْنسلازع
 ارو ياذا فيظو اس مارس ةوك اجو ناوملاهواد ن نيس بولإن طحن زسفلا, ملا ووكا
 ههطخال نر هنساكو عمو )فسال ريغ !لاقو جيراتلامركذو طادلل سادسر اك هفلدنم عمم ىزاوعالا
 ندمان مادو لو نيسداو تس دنس نابع ىو هدي ايدو ئانيالاو
 الذيد لال ارو كلب فيينا نيس هكذا سودارسلا نب نورا ىرمتالا مزال يلا
 هيبيوديظب نفل سادسا و تاملادمكن و رمجو سلب عمجر خصال اكو متلو عاى داوسلا ابويا
 هركذرازلان اذاني دمك اواو احلا مل اندبعوولملا يعاني ديعو نارواوفر نب ديصزي لو ىركسملا
 قاما ئلو ىرعنالا تلاوات اقودص: اكو اننا و ندعو مع زيراتلاو بظل
 50 اعف تدلو بلاطولا لاقو نسنمو سنحدنس موو نيش رق هنموكاناورلؤلتو نتسو ثالث
 باركمهلاؤذا كو ماراو نيميدانيسض ونحن يا وذؤطساوو فوقو قينسو نال نسم
 0 نون ملسإلا ةيضلاءزع مللا هلو نئالااهدمده)ملانيسلاَعنو نال تخىاسالنيسلاونالا
 يبي كلامو دهون نموادصو هسارسمد## اببلا ناشنالابروبهلاو سو هيطدس|ل مش اللومر بح
 ىلا رمد نكس ةمدلاهازيلسو ديط سا وصدس لوس لوول ةراحزب دم نيراسان
 انشر مل ماس صومالا اود ئاطعر دهز يدامجو نسال اموصابم ندم ايوكسي ناسا
 هود ومني اوراس وانني دهعدنم عر موتو كرا سادبغو ابجي داوربش
 مددت هوملا ثيديحلامود نندوعلاَش دحب ومو دسم فاض كر اهم دملا اسال اهدا ديعدد الون امراخيلا

 اضغدل كنانه دنس نجلب انا لان نسون دما يرن تبل وف ف اكزلسو
 كليو باندا نغسل وطونشادلو مالا لا ملوقد هسصنيؤيفس تعم ملا
 ىوهاصة نحيي علا وموقودعس نبلافودرت طب بسنت اكول
 اكول ملابس ماوإلا وادم ْندحو واني هائل بركلا نس ديز ن ماسادلو نعش امعتواسالا
 ةيقن نعوو دز نيرماسادلو نمىرصملاىناسالا كلملادبعزيدهجو نّيلايو نيرشورضدنس د صرماذد
 نائما منوف نامي مران مرتد ىداياوتسال انهن ماس ن نلبي نسلل د سسولإ هنعوور ديارلاا
 هةر الا ا عبس ةدحوملربلا رو هل ملانسلا نوكسو مسالا نالت ىرارسالا لح
 01 ارز ل هرماطو) انزع درابسا لاق رفاه دوو ةيوذلا ذا هصان دم باطعتفلا
 واطي معو )اح سرش ناوطسزعكو نيالا ادابع م ةوتدلا أيس ناكدهازلاىراسالا
 نيرعاطاب ال, ذوما صال رادنمز مهل[ زيدملو ىدعتئ ده مسار يعد يدم ا رصن نيك دبله نع ىدد
 دوا كاهل قف ساعد يخلف كال ما هءايغؤحر هيلططخي روس |مورمأيلةرطعلشد ناجل

 .٠ 0 نيلانكموناالوشلابسالا نناونيعبسو تنس ؤوتكاذدسرش اتوا اوكا



 لازال يللا لاقط فن تامو ماجي اباف مرا زم يا لارتسع ضن ةدارالا سرحت وفرع
 دمدلا مدرب مأ كلو مداوحلا الان انلل تدصف ريو امان ن أكف ننمومل ارسم وومسو الانبا ىرطفدجت

 مالية مكصدضزمذا لالا لع جواو دلال رف كو هيدوط هلا قفارم نانو هركسيع نول
 ”ًاصؤيسولاذ!تامالذ هنمرو دفنا منان اكو نينو نسادبعدل ل اقدر امص انملعب نيو انهدتل
 يادهو هدصا هلام نيكو دل خ:نحا.ةزعد ضو كب لو همس اكلنا. دلو غان
 هه ىلع هتاف ترا مانال تن الو كوكي موس قو فو افكت دفق نيكي ناةرارالا
 مو ناوره شمل دلارعو لقؤ اءهلعساد ميول يلا وملف كيج زيرمانلا نمو دف هسا اوهنع
 هو ناخب إرم ةودايهاب فؤر ههاو هس تاما ضن ىرشب ومى انا زبد د سالت اىلوع
 بلل دارا مسن نيني نيل نعدلع داعم هلع يؤكل اهواي راعدص| رن ماتم
 كالا ةرازالا السا يعممديقملاهرزجؤعوان ارب سادنع تلا وو دسمان هرذالو اناني علاكذ ٠
 ناراسنعىوو القو سرافزمراتؤ طال «زاوشلا يزل ان دهسادبعول!هرذ ناكورال مح همادبعد
 لامن دمو الصاوي هادي وقعا كورس ماز متع جفن تدر ىدأ دولا

 را هركسونلالدن ئاركرنرال امو شع عدل دنس يلى نمتلطيل يل عسلؤرن احلئ ادصصزي دلو ٠
 لهو يوعيسارهو نادكز مالا ةبشلا» دهن ولاا هزافو نمالإف نورين نايل نركسو اراد

 ةضس|مد باطل نيبو لا صو ةرجلاولانصلا نمي ياا الا يسم جام راني
 ول دايس ملاؤايكردالاز ياس يسلط ريتسادبع و دلو نمو ريدي
 مادو ىدسالاا خزن ديعسو باسهل اوت نيدملو ىدنك,شلز طين باوك نو سارا عمس
 ثلا دنيجراو يراهنس نات ف فقد مرقد دسالايعؤرشاوئتلانئداعمدادغم وطيور, لاو
 هانلاواب هس ناكل انه ملودازاعمتءوورالالاةسسملاهدنهالاسكودازاإو ننال غن ئىيمزالا ه

 فيرا ارز كلما إفادة دس اشم نيؤنلا الديني ندادعس نسما
 ليهو اشفرو ابسلسدنم عم مرو نان مساري ضل ولو ولا طسو نونا دج
 اجل ةيزعم وكمل ناكامو يرطب ناكو اهلا ناجلاب اهو رس اكناوكذو اداغلان البس كارلا"
 ناد بصلادص طلت نسل دسم باميلا تنل مزال لا ةبسلا هده ملا اهو ازاوندالا ون
 موكا مه نيرو ببيع داع دبع نيصؤعابم تح داش كس الا دذرسىرمان اره
 او اساربت امو ارك ريع لع زل ندتو ىو ادبصتنب دو ىلا كو إو دلت يعتصر
 ىلا ةضلاهدنهواولاانعذلؤ ولاد ازا نوكسو لالا وان الا داولوَناثمْس بح نيمعمج
 . راما ىوانزال يلعن دهني دمام ارو فلا! ام نادهج مجالا هنن مده عر ءوانثلا
 الو ولاوا يي وم ههاشاوإ ندعم ةفتودادض نكلعإ!نتس ةزيسادبدس وصد ابا
 نيل هاطاباورإ لانا ن دول نيطوضلا ابادادشس عمسو يلع هزملا نو ماسلا ةداعس ولع
 ءمتدالد ماكو دادطسا ويسب شراع نك مرغو خل سب ندع دج اكول هطمرلابىعذلا لع

 اولا اهزلاخو راحل ازا نيكسو ننال ان ىرهز الااعنراو نعبد تمس حلا ىذ ةوانرنراب ه

 ىده



 حمامي ةسضمناكناراخن اف دزالاياوإ مؤلم تلا سوما ةيئكمادوءطساو ايلف
 صداس) قون لخو نيتسو عسن دهس ف لسورملاب نامونوييحتو أاسارمب نوع دولا باعيأو هسدملا
 0 مالهم ساكن ممل هلم افلا اهزلؤي ءارلاوو ءاولا نوكساو نمل ال1 يلح ن عبسو

 لاو لزاعوال نانا بانو تاراذكه 3 رزالاب ورمل ىصلاودنالاود دز نداموسم وا

 تامل مالو هداومتاكو ةرصلا )ها هنعىدر نابل تيان نع كور ”رملاطهازبو يتهم زاحزبوي يلازم
 اغيل ر اكو تجمل وب صحا دف دو نيمو ومش ه نس خو امو نيومسو نام هس كلل دبع

 "اهمها عزو مهودكو مطعم الا طدعسز نيداحز كامو نات نم هديه اكو هلكشددح

 رطوبه نمطضاو نفتاز نضل اكرب زواجنا مردلاورايدلا ناكر يدر لسؤ نمر هن

 ايداراضضا ناكل مدام نيلاو ضل لندلاو هدلاوش هرم وضان درابيل
 هلو قولامسأور هر طخارلكورطص لاك طيضإل ناز دعل ل عمالكلا ل نس نسلودمز ني داعم مدون

 طسارلاودريراضالا تبان ندي /ىفوسزاردالا بهو كمادبعو اممؤصقلاولوفلازم بعام الاب

 هلا ىلا مزون انه ورق رندألا ةريمملا واو ناهلسو لمس نيسااتلا نمل اوملابا ننزل ا دبع ع كود

 دم يوري ردا بع نعود األ لس نر مناد كونا هوموم نواب ووو هع

 5 مزن ةىكما النكور دخيز بيتو روف الا هاد يالادج تدل لتساولناولس

 يس ادرم مم” رابالاّساحن اجو ةررالا ننس نسحب رولهلا ني زب برغص نين سوبركيو!ديلع
 . .ةلاوزطا/ وربع ودب عبرا ودير رعب نسما داب ندير « سال نام رمز ديعر للسما

 ومس اني نيرسأللا ادنعاومر نيرنلو ناش بار ئطترادلاوزطلانريعبشمىور نوزلو ئماش ناو اق

 ف مود 8 «ذ طل اك ناكو نيف اقرعراد اكو نيسأمو ني نئالنو نام دنس حد ىرانالابدلعو منتو أك

 نناامو ترا ءارام)هدصلارئكدندؤ انني انبرحج اكو هض فر شابا ةيؤعز طاسلا عم
  ًنافورازانكمدنالاللق الا فوك بيف دورا غلو رشم متدنس جلل ودؤذنس نيحمتو
 ىازب نرلازاورهتفبق رمال بة يقع نب دملو ندم مي | وعز الاكل ةيشل هزم ان امزنإف

 انةزيفحدتع ور ةينين نفسو راطملا جئادبعزي دواد ماقدر قردالاب نورمان ضار هش
 يال يلولازب ده دهب ساد ئدجد يول اواو ةديفح سامو بوضع هنس تام نيذس نيون

 كردلالترلا نوح زيدبج ٠ هدحؤت يور نأكل ا بانكلانللد نيس نصل نكران بك حض

 ”مديضانللهرارالا) الا ميرازلا بعام سامو تاموتارفل فان نيمو قي اديخيرناهنع يود موقت

 الب اصدار واعراجر عر ايلعاوفض زوم اللا نيلاز هتان عبرا فان باع
 اوم طع اوما دما نس مان عس ناكو ىو تلا وررلاعاوتفونلاو هدداوعم اا نامركو ىدأث

 يبل دعو فلا .اهيؤم وتو ربح! ويقنرمتددوطمدألوا سرلاو نافعو هسادبعو ينحل
 امشي لصرف زان هاد معلا او مهاد اذ عمار ىري نم افلا ريصا عدس دلو

 اد وبز وسلمان سادبعززاهمانيا ملا جز لما وهزهو سبيعي نكن وسقف
 ىلانيببلا مايل عدارلازب مودم "مالم حاط هوبي ننكر دادي نباح
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 اباد وفودزلاركسمزمالازف ار الاازاد ندالا باب مبان يرو« ديعسن 0

 يداه او ورة ةنسح ةديلو عد ناس لنا خ ف ىدمأ صو هاميإولا ةسسشلاه داع

 ةةدوطنم ماما امبالا دوضملاندهصزيومو نري اديعنةها ون مزم ًيدحو اير الانسة ءاج
 ةورلا اروعو يجن ماطوا ىلعو رع م ئيوخادوا غرو اس الواقف ضف فرش درلعس) عريباشلا عمل

 جام بيلا .ةوسدنما نعول او هنعلكددهلاو يديم توديع نصوم
 دكر ماعبراب هوت ترو ..اهدرلو ناو تسمنس ف فوفو ةنيسم بلل ا نجلا زيدهخت ريع كيو واه

 هركرو اتاري ل ىلا قالا برج جازت بوح دج ئديعس ندي دعس نو راب
 اوغندا | وصوس هزم نومجوما »نال اادس نب د نغاول هبال ركذاسو ,لضاقماما ©

 أنام زيوحاطزالل مرا اهي ناكؤشدادغ ةيلصومد جالا بابوا ةبشلاهدع ميا مزلم كالا
 مكانس رد بهن هنالك نارا زلال نمؤيكاج
 الاطلس لال ار نك نمل نيم عناب لاو ةشهني ملا
 ىويرلامهارا نب هسادبعو ىوججلان روش يول ماكين كة
 اما 0 دواز يرمعوتفحم إو ىركسعلا ]عن نيسفادش اربع
 رس دالوتناكواكر وطلاب ارابمأل دمت .كرايملا نييسحلو او ائادل بيتل تاق نوط دلك مهم ةرنك
 01 مرات نارتو تس ناصس 6

 00 اا ةنيقاع

 2 الهاؤمدادم بابحودوعسنانعىورب ىدزالاو رضى ساديه ممو أك ناسعالاو هدهرو يمل او اس

 اكيد رالا فس لملاوا 0

 2 مود جول نكن يابا لإ ةشاو رطب رونق زال لا بون هدلوو ناسا
 بط ناكرتسااوراقال افضل الايوسنموهورصمراود نم ةنيدم لا ىطو ىدزالاىوأطلاهشفلا

 فدصم ندير تادصد مولا و يلو فش هنس مؤ رو دعها هه ندم بعمل لاو شالا

 تدوم فد بولاق دعما طال كرمان قل ىدزدلا زل ديعو ناورحنيرشس ند صس نوط"
 اناسريعزفلالاو صمت هراو ةرشعْم ١ ةنس ىتوثو دماج نع ور ننال فنصولْ سوا نعشارام

 دتدملهو داك هال از مناور اطمن كسول ذاهناز دز ن سارع

 دم د كرا جاسروعو ىدورلا فاح ميفاوؤمولازط دهاؤسول نع دحنع اور رشم

 ةبديشفتصعدرو داملا م واو للة درعهلاو فوصل ادع نسحلازدهلو ىلا وح
 4 موفد مولا اواو نب نسف د لاطوإو بدوملادبتئراتلادمعو و لا ندع
 ى شديلاءولهفابانكنينصاطفاح اكووكأش اوك الغ هّسدحف ىدزال اوفلاو الاف: خرانلاوب سيظل

 تمارىومالا بينو الق دلطصؤتاو ديل مدل نسج افا هر ذ نم نالع نفس ديهتلاس
 لولا ودصْب رجه نرسم لان سن ودس الوادعو دال وعلا|بإنونهوم لصوملا لها

 رادو اانا

 كة ومؤسو ديطسسال مؤ ليزم ناكل ديم نون !اندصؤسدل منوم ناؤسومال لع
 سه حو و ا” ونا" سل

 ' مد



 اظفتايا ننام هتزلاملو ية ىل دادس ىقاو هدلاو عماممدقذاكودادهب اوشا يسا الإ فت
 الندم بوي: دسإم ىدنمملالهندبعنسملاو) نين ددل محو .تسلا هارد ءانهتاطو بهذا
 يدل راسو إلا نا يطيل طبر نم مي قبطو سيل تان نيس يدك وفول الل ندم ةعجي او نيقتاحل
 و هنو ما عواد نيضد عبسي دلل تناكودادضمب ريكا هزم تمم ولا ءالو عاى وب
 ايخود نمد ناكر وهتسادلاو ىاديللابود) ننيسو نيرينكل انعماوعم نبل هدئي ازمة ءامد ناس

 ا
 هينا عمدا تاو ني واو ناو عمود ةيواطاو
 ا البسي اهنا نفوس نوني وهات جيمس 7

 يا كداالاب هابع زمان هتكساو نادال نع ذم البؤس: نر
 زون لس سالساسو نات زءدههمادبعواو ملا زباءاادنع نيكو امنا: »الالاف
 ارازعمورثكاؤم مهجرو اهيل راه دنع ب مذا وكانش كا ذدص حقت كلا ريركو هرقل فهلا كد

 :مايطلاواشلانم و ضار دجتلاو ةوالونبك يسداري دس وهو أ ندع مف موه رضس و ورمو

 لا سفلاو) هنم عماش ندمل زا هيفأ دمع سفلاباامب عمو داشدرو ديمرا و يفق ىومرالا فمجئيزفاسم

 0 و كالاتي ويلاه نيس انستا الانا

 بيطوا يسع يو رمورلا دال نموه و سر !ىلا ةسسسل اههنهنؤملا ايفل اين مننا ارابلا
 و1 افدسداراناةينمرازمدلسا وسال شدني كاامزيرسعهسادعإ ايضملخلا اهراس: نكواهيوه
 هر نزعه تكونوا ول ثياب تلو مم ؤيمالا دعا دعوت قدضا وذ
 0 هيياسن مران اجار هم يدل !هديعتاولا اسد رعوملاءابلإو نؤبلاو نال يور الارغلاب امسسونع

 ليز ىومرالا فن مهاوإنديعزي سالب اوعورواسضىرق وطار نباوو ةوجلا فطار
 ليزاعيسدالادسادسول) لاقت هضادصو مل /دو داعب وتلا وكبأباو ىلإ سردار وان
 اديس رجولك ناكر ال فو نال واس كسرماناورا الان نضام ناك وأب
 لو نيّتسدنسر وسن فو رونا س نادم نديعطو م اوفاو كزارلا بو! ندي مسئراسمرملا

 د "واوا هسا هزه ينال ابل هزل واوا ءاوانوكس ونالت اودالا
 كورلا دالاو لسن ودازي متل ريتني دبخن دمام! ٠هلإ ةسسلا وبيلا وادم خت طعورم يذم
 اويل ضل ص لنلانمح لاع)نلاذ اكو لاو بدال نساطخدل ن اكو دارانور اهنكس لن ناك
 لونا مطب فش لإ اؤ م بطلا ىوعدلارصرعذ اكيرزملاو ىيسلا اك نيم ضنصتااكمووطسو
 دورئارفطلا ارا رو ةد زهد يس ومس دعس عمتك ند د لو ماذلوفط

 كارم ايادابشيو ىاعا مملاد دبور زب ديوب باو مي ومار ٠ نو نريد ويتوللا مهلواندرحلادبعم

 ادازكمو دونا ةيتيق ني سمن دسادبتو يي اتماسا ىلا دهكزب ثول هادو ىو ١ندلا ىلا نديع
 [ادحلو اني دحالادنم كاتو نادصملا دمسن دار اسما! نسم“ عرفو ملازما دبع ين سحلا
 نوار برغي دعي راو اا جزل امدديطيل مالا موكل وقنا ئتط هلق



 نموتو مز قحاك. لسو يع هاؤسس اف وسر انىلاقو ثدحل لوقا ناكو ماس نمر و هلطكانهزاصف
 اكدرفرالاالثو مرنرضهنس ل والادا93نامو نّسامبو نيرْسمد ُتالَدهسسديدالو تناكو .اكلاوزك ©

 ”:ةزيهكىفنست ةرعو ديفراجلا ةنلاهنه هلم ارلااسؤْلَووءانلا منو ءارانوكميونهالا لن
 لالا ملول اهل وردا دسوق نهم اك دور الطفح دره سرا
 يرانا بلانك نم انعمس هاضا خانم ناكو راو سعد نس نض وس ى وعلا وعضو ىلا لم
 فك وزر الاوان أيمن اك.ضعضزم اول نيو هنصؤم وكل اددرن ني فصحى لال عمساب
 اولا نوكسو نال افق رال نايا ونلاَذل' برغم تاموتن ايمود ضن منكي فودوصا
 ديا دع زيطط نيب عةبسملااهنهجر ولاول جررمساومورف مالا لا دبشملا هدم ااهيذلؤ ورحنا
 ال نيوور مارا ئسادنعدر ىروفادمادصيوموهريلانع عدوكم ذهل زم الامال اذ
 الزمام داس كالو حين ني بضل نانا جدوهلا سدر نيله جوع ملعرر وبائي اذان نشا
 نانزاىرانمرالا اجل نعايجو دما بينز ابيك العيان جطنا منيل هاو نماذامو تجمد ولو ٠
 دل نمىذانرالره) دبع تنسو نرلاذع نمومانالعلسدالب نيدوصف لبق
 ايلا ومد اطير هه ففلابا عمنا عمو ىدكاثيدهل عمهم تطفو نبا ىارشلاو

 اللا طال فول ماةرحز نسم انيؤعمشلاوانيحاص ثيخدناانهانل ىو, مدوعىزانرالازسللا ه
 يهني مدرلا نشا طيوعو نرالا نسداليلا يشملا هده ذولا اهل فو ملا نادرا نيكس نهال

 ترص نسل ادصرهاذوؤمر الخلا ادع يري قش اعو دل اهاس ماعم
 : رويت نومادل نالت نديسل ادعو انطلاولإ نمد دس ممردثكلا تيديللع محو اهم فرتو دارج انس

 رتل يف نلادرمرارعز دين هسادبعدمكوإو نايل ادوفبلا ندع ندهن يسحلاوإوايناىلا بطلان
 *فليمواو :.ا وسمو وفنلو نط اهنس ناطم هيو فو هنس ف اه انوأجذ اكو دادضمب هنم تعم عفط
 هنعانلىوروصرلادرج لصور دساديعديعاب'عمسد اضيؤمانمدواسن يدوم نمالاههاستنوفو
 ةعواولا لوو ميرو ءارانوكسو فدالا ل ىومراللا اجريت رقما قافرلا نسلط إو ىراشال مشاولإ
 ”قنيسلل سارعوا مخمل ل مانم اجامل ةسشلابروهئملاو نار ادالم نمىهو ةشر ايلا هسشلا

 ماهتدحو انيكمورصبلز ةيراطهنواذما ىوبرالاجيوشلا دبع نيس د نيسان
 ,ةراجرفد لادا كب نيديفزريهزيدهعو راب هرصبلإو عيدا نيوحخيهسادبتنإ ساره يعاب دار
 دارج فولو ىارادركادبعْب رهن ٍتفلاوباو ىزاوبتلا ثراولادبعز هما هعيش وا ناطفاىفلهنع
 تاكدايباوعت ايام االاطع عه «ريساديدخطضاخدبتف ىورالا يسم ندجكبو اونا هيراو ننس
 را ساودوفنلا نب نيسحل!ماوردا» ىدنسإلاز نيسمملاباممس داريغب هساظما وبيلا سردور هيو بعنملا
 كيكدطؤمساوراظهانهلو ىومدالانشل ريكو للاخ ىدلب هعمناكمال داورلازع زف ارغتعاجج
 يبان ]لم 'برل هرارب هليل ظ فتم مهانرشن اىزارش يفت ما مالا د اذن نمنع هنعتباكش
 الطواف نلف ةرحعربت رطل تؤيس انها مالا تخفوخ نع انلاتلاسد نوما
 ضيا والم نمىرمدالاد بزب فسو نيرمتندص ضفلاواو دادي منو نيلي تس نس ركب

 ع نير



 ان نا ةنس نمطوالا عيري ؤصادلو اخو كذاو حيرت مرت يفشل نيش رودس عفلاواو
 يالا خور دما سرالا دوي نويت يجت ناعيا دقن نيمحم ب قدد
 للعسل نغسل اكو هدول نالادسس نمل نمادم دنع درامرييو ىرمشلا ويد
 وو نرضلاو ومو ةنطضفلا عمسهنس ننال كمداجكدملاسرالا باهرلاربعئميدصو دنع
 0 نيسلايو هللا اان وكسو ندالا جاف وسال ضلوع وسر الا يمسلا:جرمروب) هذانكعا هلع
 اان أب رقوبتاو نطهارماو انما زاج:انابهور تبرعؤملؤم ةنيدم عود امزلوةلملا
 0 ءارانيكسو نيالا ئئاينرالا ىسراقلانيؤس نيبوفسدنص ىورامص نيدابعو همصرب ئيذسزعىور
 هحانل موو ناموا ةبسلا دنع نول اميزاو|هّيدعز ننتقل ايلا نجلا
 عناق جيدا نمور ضس ادمن وعلا عبيد وي وادو نيو مسالم ىرقلانسةرمأ يروباسني للم
 يي اضرال نسل ديف طعن ده لعند يلمس حلا بضم اهني زرعه الهانم يلج
 ءزباراو هندتمرطإ محمدو لو حض ري رماد نب نيل لع هه ةريسنسحطساؤراماذإم
 يا »هلكلادارقو رول اسضوض وف ناهس الار وهن نيل وصالاوو ضن الغصو راع طمالا مزمل ناش
 يي ومتسإو جامده وز اضفلا كر سالف ترسم ته ا نمفلا لد هنيحان اواو وحلا
 ىو ريا ززكاو هقللو ىدو ربل يدع دوار ورسئرعطحاو ىرنامنلاناباروإ بن عم
 قوس زاراو يرو تسد نسي دالو اكو عسل ا هاطوب ا دضانل ىور لما و!ةأ غو ىداورلانسعحلا

 نيو هوذدقغ) مسن دهب اماوارعلاف نضرب ناوتوأو نام :ءاعبرأو نيمو عمت نسما نرموبطو
 نب معيد ساورمقالو اولا نحول هجركر ميرا ناو! هي ظرالاددادبعيديرفنو فاو دعبأ دليلا
 الفذ ناك ناخرالا نفوملاراس ندهن عج بدمي يثور هير .امرقلا نمو هيل اهل اوفرعو ناشد
 هدب اطوال ئطعو جملا حني دهثر ساو انعاهب ديو دنس كس نا داعيا نق
 ورك اوربي علذو نيّيسو عست دنس ةدعولاى ذو دمه «ولا ةوسردال دهب نملادبغ ديمعسو! هنعىود

 داق ىدهزيويتو دو ادبهورماب دادي ممتوووارهالجرلل بمن دس و ما ينوي
 دلو اكوو حض )ماطو رهازلاو اننى درا رز لدا دبع: فج مت م ةرجلب د
 ديتيدادبعيلان ب سما ورميو الح رياهبراو نيّيسو ىدعل هنسو وول لثو نئلافد نامئهنس
 ةكدهاو مرصع رع تنسملا نيدو ناكل ايرالارعولا نب )مهم اريح سابع يانا بيلا
 نيدجرا لادا عمو هدرا عهرادتسإ ف ىنيقو جوس نإ فاو دارا عم ةسحلتلا ساكمورهتوإ»
 لكوريا نازعرالاومردلن يماني بيسملنيدهتدلا ديالو امتد زال ني ديت يدهلو رسل نما
 وراه ودومنس نناصاو مضار نبوجشااسازيي مس عدلا و ّيدصلالع تحل بلو نيلاوفن نيو ندي هاواعلا
 .اهزدجعءابلإدو لطالادص ينوب صو راطعلا رداع نراه ديعز ىو منال بسنه ورام اا
 انزل نطل يف ناكو رفد فرعصا'ندداحد اوك طوع نيدهثدتع ىور زو كيلعلا
 هيي دح نا ام مو مج ونس نضال ميسم ن ناكناهلل لعو ا ىكحو تدل ولوسل لدار و
 مدعي راكد ةدودعمنيدحئلا:نيلكو قد اعبر ادصدو نيل اا نادك ناك يكل
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 نارا بول 'ئيرهعس ا ديعابإ ىرلابووموسيرساونحو اره عادا ادضو ودك رمد كل
 نفل را ورا نوكسو نيالا قافرنالا الو نيسداو عداهنس ن اعنف قيتورشدنباهنعودر ه

 اياز بديع يدهطد عساس تعمم كره ابهصااىرقنموهو نانا ىلا ةبسلا هده نؤلا نب
 يال لالا اهمال ادد ندبصزي رمز نيس ضل اوب) ةسمل هدب بضنملطو اندم بالعنف ناو
 فنا لذ واساونك يهمل دل اكس لاو نابهصا اكو ةدنمؤ ورمجو نيويورك ذ ويلا
 نم !ينراهللؤاندزالانلادمسال ا وادزن نمزلادبعزب د يكريرفمجو) واسر ولا نمو زراعراو نيسمتو كلت هنس
 دلي نارهمنيدمل ةدلس مسا اطصالضاحن اكو ناسارخو رص يماشلا لا ثدلا لل ناو نال افلا
 دنس وابو هزي ىرتسلاو مابا! رادبعزاوهالاهو نالعم مهارإو يوم سادي ماو
 ايوان ورابالالتنيدهلاو برعو لاق ندم دادطس دان اوبس رو وطير سعرا ودايم
 قر هر ئياسدلال مئيرفا ناب و لصيف ناهي صد زد لادمصزي ع أ وى رسلان لس هما
 شملت وا سين هدو مو دلو احلة وظلال ة زم زدج مها ؤع اواو ما كلدهتو[احلاهنع
 مفاد هذو ايل مونديال عزو دين دميسصو هتفرممو او طفح صو وامام
 ىالهز نانو ألا رفح اس دز يلعن اميلي سلا رمابفا نب هههازسجوإناكو ةالهرلادوباسملاو جرح
 دودو و هنس نينسمو نين وهوَ ةرنص عبس ة نسوان او اففحوأ ندد
 هالمكان نزال باد مضلازيدحادبعلا وكب اظفمن اكل زرالا غو لاقفاظاخل
 .نازاقاودلرا نيكو ةرطلَوط ىيريرالا مومو نبع هنس يزن دلو نمؤلطضاعوا سلاحا ثب ©

 /نب زهيعنا ضو ةيشلا هدم وهتلاو هن دنوكبرايدب نموموعو نذل ة بناه فه نزل هؤؤم
 كريد نا للص ويشلاو صبرا جدري نيمسادرعو والا يح يدوضسو اهدي مع ثدح
 بلازا شلونك لد مدان يوه و دزالادهادبعز دعي يتلا نوفا دا اول. تدم
 دؤيدلا بهو نينادجز هما زعا هذ دمودادضمدق ندالاو«نثدارابمملاوا دال

 ضال جر وبهم اهديدتشنووازاسكو الا فو لالا قف رندالا ساو« فسوف لاو دنع ه
 ...نايو تاادورتالاوإ لالالا بوش وهو رهف ندنع كريو الوفد مهندسو ىلا هدا دع نيدب
 سم موسم نم مز ورمرادل الا يرن الى رمرل او ىدزالا ههدارسع ندعو الاول الاكتملاو مول ملا
 .امعزباهوابع ممسذ ا نسعلاد دول دنع تدعي ومب دونك منحت دعم علما
 رقم ىوعارلاىئدزال نيسفلزب رهتساربعوبإو نيزلامو نيبو ىدعل هنسؤ دادس ن امو توكل

 نيدو لم ناك .نمزينجزطعو م عةؤئدنباسراىدناسرال ىازارجفىدرمنكس ةريسلازسح ه
 و تدلل فيس بوهورجج جم ىدزاسرالانامكندهعداسدظلا فاني دعو ا هدذ العا نيدحمل
 كنئيحلادهجؤمو يئاقلا انج هنن ىطظسشلاو رعت نعكدد ىدنناسرالاهنلانيديتانلا
 املا رسحا نعاعوكذاكو وره ة ينجو انساب ردملا منال شاراماوجوأ مدا دش اسرالا
 لح ريواديسلاوىدفساانسحاو اراها نجت كيوإو قومادبموازعتدعويما اها
 لزاما يصل ريدبعدسادعوإ هرم نلامركلليكذ نمحل ادعو نمفلاو'هنعانلىىر مير اكرغعملا



 رهو ئطرادلا صعب لنعمل اعمل شكو ملا :ارواعولا غليد ناسخ جرخو سمر أيدت
 ديعئدهت انف هاط ار ساوفلا وفل باو نعاني عضملباوىاْساناديحي دج باباو نالت دهع
 9 ف صورامالا عنو جن ارض انصدضمب ا ضاا كو ظناهلاءامدبعز د هلم كن عرفو نمالا
 عرادنس ىهوخخت دج عجرم اطيل سلا نك نيسان ورخيا اروامونا سا اعل
 اكو هد كل دادس هون حمالف رمل جيش روان تلازب سايسصدا دلال نعل مداد
 نيك شام جلو ناموا سل اك لصيد كا ادهصانكسؤانسدرالاك, وذ انف جراتلاؤ لطفل بيل
 اكرام هارإب دعك! ذ اقف ناهصا باكو هذنزبد تول نوعيابكذولإ هنو تهل ندفل معين ناك
 ن1 يدراو نينو عيد نسر ونور دادي امدا ديو نا سايل اس نيد امس ول شادعا
 ى قارا لافاس تالا ضن كالا ىرعومل ناس درالا ري مهارإنيمسدادص راج اد صول فلوو
 كلاب نعد ىهسلايسملا ناجل مصابون راهو منعا ىرلاب عم هب سورا
 هل دومجووغسو ا هنعرلىورو بلل بان نيل نديح كولونيا هنم عمس مقيد ىولعا طندهكيت
 خو الو تناكو ماوس اجو نجد ىدادسنلا دم ديعيدهل د صسوو ناب ها للا ءاسرامإ
 نيل دهن ءوعزسحلاواو ندعو نينسو نا هني نامون النو نسوا نموا
 طنالا.ةددرمزيكيو!ىذاركم رو ناسي ملا وغسز ديه الا بجسد نا تسدرالا
 اكيعلا يعز مسا دبع تلو نع ور ىحانل ناس درالاناربمنبدمخنب ده سبعسو دسادبع ناهس عيا
 0ك اتلنانس درايه خضفلا نر هاد ج مادو او قادممال اال بوم ندهن كي هلععدر
 غم فوط هلة ودرع يوسوس ذكي دنع ىورداج ندهن دبع وري نهارا حْس دصمزل ها
 .هلاقف جوت ؤاللردازويعم انعودوانس الا تكا. وبا مدنس والا عبر
 نالت وبجدنادذهكورابهس ينال نيزاصحلا تش زاك هند ادردلا ىلإ نزل
 ه الدوران ديد لعب الاولاهو هزم انركسوتفال مين دارا ةيضل هذه قددالا
 أت دعم ملقا يت اهلبيم جرح درالا ني. ةولطو زير بجزم جوجيبكرفا يوما تالعلس ديب
 هتاورجزلا بهن روس نيرهخؤعىدر قدرالاداطحز م هادضْو كاني سو إى موف جولادمؤ عتصاسلا
 ذايوهارإو بطلا درالاديعس دو درال تمن !ةرايجورطسنيديدولادنهىور نددالازتلا دبع
 ديعوجىورب ىزازكس ندرال ازمه لصامس ادرهبال١ بدوم) حمس! ةينكن دره درالاو الانين
 ايفو نيرد زلم ان مارب دقو دوى رود نورا نو در لول مطوري
 ا دص در كدلاوهورفمجي )هل نق لصور ولمن درالا مارتن درال ائتمان ديعس
 الام تاالانعىوري تاس ددلل ضن اكو درال املا نملادبعو هل اينو ل الهاني ديعسو
 ه ءارلانركس نهال ايكر زال لارسال ناو الو دف جدشلايبسعال نكد ز نال دل
 رفا نوه نسملندهعسما دعو وهو ديلا بشن اج ماوعو فول ل: الااعدس ناكإسكو ىدازلا قاد
 قربا بكرا ديمو نيصلاىلاذابكرالا جل يدهن عدالة اكمال ن!كرالاز مادام اصن
 راجت عم يرسل كرداو ق)علاوناسا رجلا لهدا سسا دعو او هنعدس أ وعر بلاطو نيت ديورلسا



 ”ناههجبوولذ ادع ناورلىلا مجرد هالا نورا دعس ؤمإلاديعملساب ادي عمسددادس العم نادمب
 هاباعمس لاجل نارنيد ادري نحل يديخزينسحو ظضاهلل.ة هوم ئيوعدسيدملكبو! دنس عمامب ثدحو
 كرت اههاونبديجكب و! هنصوور ناذلانسحلو نيمو ع ىدربنسحلاو نسحب عمسدبخو نسف دهم
 ٠ قالا ةينل هذه هدو نمل الاهدل أو مما الا نيكسو زل وجالا ح

 انفجر نيزامود نب همصارديوعص كلم نارا ننال هنبهوبو بحاو نادم نينوعو

 هفزحزمىورينيسانلانيئجرالا بيز لس فيدحوب بسلا هذهرو ماو نارعز تقني ذارح
 اكسو الا نمالاقفيو ضب الإ يطال بانكؤ لسويجؤ دئي دج مالادجصئيتهْخشنع عود نامل ه
 فاول ورمل مع ضر ةبنلاءذعذاما نارك زها
 يق نماظفا لا وردال ادعسو اللا ةىسنرلا هدادبع نيسعاعلاا«يسوانهنإ سجرلا اهيل! سانا ديترمس

 ىلقرالاوحنألا دودج مشجر! دنساىدراصوبتو احب ديبصئ ريغو ىمرادلادبصئرشب نع ىو ريحا ه
 يلا ةضبلاهدضراللا | هّينمنَنْا ليلا ايلإرسكو لمجال ادلامضو دارا نوكسم تالا
 يس موخدبلا تبغ نانو يطب ني نيصرائب السدر امان دلعل نامهر دال أ مرسال لب
 ول ازازبرهالم نر زعاج ثدحو دارج نكس فس درالا مومن بوفس نيس رازبلاو نييدحلازم

 كالا نسفلزادنعى در كلذ نين دوو هدض كرو ىزارلا ةرذو زميل تالاوس ورا ورمز
 هنيمالا عير هتف دادجب ت امو ىلامربا.قنو نشل بعدني ههقفالضاغ انما هتناكو قاقولاركولب
 ..اعدافمناما دعاز نس ناك م رالا بون يدب باهولادع وا مي«ونداقلثوامواىدعل
 -- اهلل درالا هازخث دم درالاديهؤيرفصييعو اوربا هراو شتر سحد نس بج نمسا فادحالا
 اما يحستئبدجل وإليه نه دنع نيسراو نينا هنس ثرهلا باطن بهي دقو داب

 نوكسو لابلاقاوءار انوكسو ضال انس درالا ظناهلليودرم 5
 1 !ءايلاوف نّيلهملان سلا

 عب هراهزادنع يول فرلوط نانيسازم ةيرقةديل وعون اتسدراىلا ةمشل ادن ؤلا اهرفلفو نيش
 ايوا ةريلا طنا هلل لم اهطضصْن اكو هسامحجر ىدل إو طب تيارو نادهصا نمارس ملت وعو نا
 هاا همالاب ورمل ناتس درالا دومامزرجلز نيمو مهادصرجولا مي ”نيدحل اناا نسج غيلدلاو
 كبد وسلا تاز مدة دل ن اكو مرسلا دلدر اوراهحلاد نعالج, نيرثكما تاقثارمل ناكورولإ سن
 كاشي كيو لنمط ملط ساو دليلا ديلا ترب امه ذاعو تول نسلابارولاسنو ىلا دعس
 نلنطعترملمولإ اندلاؤ دنع ىدر نوؤلو هنععدرودوإ سيراتو ظفافل سادبعو) مك الذ
 ا و.:اييراو عش دنس ناعوت نداذوو مالو رشم ن حنس ةدالو تاكو بدالاكناوُنلا

 .دت درعا ادلحرمل تاك انس درالابيدالا املس دوادز مهارإن يدمي فجحياىرواسزمم فم
 ولاا جب مشلااباو ىزاواوكسؤلاو ىرصبل اكون درتيل ا هد اديسعز دهجلو طفاحلاوشلاابا ممجوملشلاو

 . ماقدر مةفبطو قشدلا ىلا ئيسلاباو ودسحيو يبو ىزاويشلان الص نضئادمع دهب اباو
 اهيراو رسم ةنس هر ىذؤ قو نا ىلا بهسالا داريا ةدنمن هسا دبع! ننملادع
 مالو زاجل قال اطجد دحلان كمان فناح كنا حلالا دز وهاو ا نديخكو
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 نئرلمو ىدارلاو حز نوراهو قار ملت ناهد ىوزفلا وعما زيوجيملسد'نككورووتدالا فلها
 هانلاكونسلانيسحلاز يكد ندهتو جارلا وفل نمل ادصعوىصنلا متاهزيدهلزب ريعدنس ىود مقوس
 0 ىلا .ايهياسكو ارا نركسو ناله ىترالانّيامو نيحشو نال هنس تامووذكلا نيو هاوولا نسحب خ

 نو زمن ناطقسا:ءاؤطو دارمم السلا قذر ران ةسنلاهدنعتار اهو او نينا نكس
 ايا نورد يشرالا) ناز ويب بهووهورطعاساو كلذ كر اود ميد مسا الم زميلي قو
 يئامزندرموبسوإ . ديل نسما اهنعوورؤللا سادعز سابا ال ضفلا نهب تدعي
 اروع رمت لعزل ادلع و ور وبارك نيو حلصوجوءزبدهعؤعتدعل شوا د ادمن غر انلا مك
 © نيمار ىوقز متوقف لاقل هدطناقلا اهم هدم ايلاوأو دارا نوكسو ناالاّوش قرالا

 قلازع امم ندعوا انيدرو قيرالا ىزمربماولالنشلان دما زيلع ماطوب) انين دوب وناوهال روك دصا
 تسلل ندهن رغم الا لادنع ىور امور نبل ظرف نريعزسملاواو ىاوهل احسان ديل
 0 هلا زم ةلورمع ةملكو فو طم نامل ةيشلاهدضرمولا| ذو :دصجملايناسكودارا نكس ننال كل رالا
 خيال دلاغو)ن نسحلاز ديهزي دوا دنولسولاو ىرور هن ملا ن مساره مهم ءاطعلانا علينا
 تبويب نسم ناكو را مسهل نيوسحل دو دعو ةيناروكل هَسردملا رو ادتفسورمددولضا اني صولا
 مما ةنادجدوةهلادلدو ملايير ارك ادومتةزيوطز دهمزيروهتص لإ نيتماسا ىف! نبل سرع نمم مسد رلطو
 قاويبانيخ هنع تكا دف ر مص رم شوه نعم عمس باني ٍسدلا فا يسم عمازبيارف ةدماندنع
 0 ايلاف نورل نااار ءارلانركسو نهال مترا سول دودج اوسخ بالبر نين هنس
 هناي ةهمدوبا سن او وتس ىرف مر فوو اما ىلا ةيسملا هنو اهزلؤو تالا اههمن تورت
 ناوي ئراتديعكبابل صاب مس املاىل ةلعر هل تناكىدوناسنلا ىف ارالا عني عم انينيسعلا
 اير نسحلاو ىلوحارهمزيئسحلول اد ىور ميرغو نب رسعبلا مهول لص رطمو نمزل لا نيرمجوسوسابا

 © ةيشلاهءع نيللي مجلات ارا نوكسو نلالازفن ىناجداملا الوردي ذود دو سنبل نحس
 دامتزيليعمس للا ناكر ناج ارجو نيل ناعرل اطيق افيو ناتسموممالب نمزاوهاملا ووك نيوفو ناججاالا
 20الازةودكلا نم هلع ضن راسا قف ترصد وذ دلر متم ل واو كرير اوطب كولو تاقوال ياا مهمل
 أي ابو ىكسسملا ناددع نيد هني هدادبع دال ممسؤلاعرالادهز ئيدهزب مهاوي وبل اهلإ نا تملا
 /زلرشو نامراب ندح موو نلوم ديعس نيدهجوعابا «ريوطلمو ىرقملا ديري وساد يعزطدمخنلادبع
 ماكو هرصدص زمانا نموتست دال قاورمإلا يسم نيرلكيول او ناجحا تاميو سرا نم ةماهمدنع
 بكرا ملعب يلازم نيدو كمل نم نايوسإبثددملاعمس ننال رس وب دراحجبطلائيفررعشلا
 نزيف ز ريغسادصو اهمال ضم دحر مسخو نيعبرا نس دودحو تس قف فو مالو فمو طنا مومسيمخ اال هل
 قر داون نسحلابدهركباباجمهنا قلل ةدو عدلا دل نيدو اخ اد نارا كامب مها
 6ةيدججكرإ و طعايشاو اصدو دحيم ا عدر'هنسدعد قيد فيو ىرارل نسل زد ئولادبعإ فلو نع
 يربو دوبي ديلكو! هنصوود ىرمصما امل بوبا نيؤع ناولسري ديمو ولان عثدصؤل مالا هذ نإ
 هدم ناعجإو امهم ناك ضع ني دمتي هدا دبع نباوهئلاصرلل ورم رللنب هع دهم يجز هش سحلاو ١ ا ضادلل



 ةيضلا هرزهو اولا هيؤايفو لمجال دتلالا معنى دال رعاطندهكز نيسحلاو ىبرتلا نبرهتبدبا نيدبح ن

 اهندرب يلو منحني ديزي نب ةدراس نبدسا نيل بدعس نب ىداوهوداسعنالانم حرم ئمنلعبوهو ىدالا
 ؛الكجررااىراشالا ىودالادعس ف كداب ضوعننب فكن يودعؤدبإعزلاذوعزبو رهن ليج ذاعم

 لو نيمو ملالادلاركو نال جدال السو هبط «اؤسساطوس نعد نسا ه
 :[/عنبررعسول) هملا سنملاو نالوحزم نلجبوهو رمال لا سا اهدم ميل اهو ابين ميسا
 كلامة ناكو ركزو طخ ربعهنعىد دو اذهل محلا ناك نعىدراود الاناصمفا ني ناباانب
 قال امي نسون نم ترقب هلل هرشعىدحإل ءاجرال مول وفوتاهلا ىرمهناونعالوبقمن اكو همي
 لادا مهم نطيل ف نالوحي يلوم ال ولو كدال از دنكسال وا ةر لان هسادبمجزمزلادبعوباو ننلامو
 متهلانبازمجلارصوهد ل ورلاهقو .ردنكس ل مانمرسانلالضاذ نم اكو امور ناكودس لو ئاقرباماو
 دمي ثيلاو عضلانبناولسؤع درب. ءامو نين النو نياقنسوو هدوسلا ةنسةرملو ةسؤدؤفلا
 نار ىلا ني اطض نم كلذ ننظلاووكأنم هن دهؤو نامور ىلإ باو ةيجلن ىلا نيدو ادزيدهتدنعئدد
 والفرج نوكسون الان نارا. ااذلاو ننال باو تام ةنسةردتكمالا فوت ه

 كارهها فونأ نبفسوب نرحل مس ورك اطواّشملاب ةسعلدئعو تاعرد اولا ةيسلاه رمد لهل نيملااصرخل

 واخد قطر تدادىذلاّةربلااهلالا واحلا طعزب ريعان الا دارج فرحا سو: ني دس اديعو ورم لالا
 يو ري لوو قد لل نازل ادهد بر احدى لع رمل اعدامه ادت لا
 يالا نوع نات «رتاحون )للا ةىئزوالا نعرمترل اهئ ديالا ةيشلا.نجرومهسلا واجر جييرلا
 قرب نم ناكو هرييو عمم نى ديعوا شلال ها هنعىور ردكم ناو ضان نعد ريدا شلالهانم
 تدع يالاهارإن وح هب جاوتحالا زوال ولقم اهئارلع هتعانص ترهل نمابعمس ذا وجرصانملا

 قرجالادلاو نهالايفن نزال ماشلانا عراد ةبسن دنظاالو كامن الا ةومالا طن افا ديظذع ©
 اراه للا نمي جن اكو بوسطن عمال املس نال بلار هاش وهو د ذاىلا مشل هده هللا اهرغل
 ماس ايدمعذط كوري الا نكادواد نرمي ىصندججكو اهم باولو رجل يلطاه ارا
 ييوادنعئور طيز نكسر نأكو ىديصملا يحن ناميسن يمر فمجواوهادنهز واو ىعيصلل نول

 لاو رود نصور مهنصن خوري دااداخن ضو ئديتدم حلوا ىرفللن الز مهو نب دم
 .هرو تيصلاريصز ناملسزب دعو نعىوونذإ) ها نم دزالاىدزالاقاملادبعزب اضب نديتو)
 كفو هطوقغلاابلإرسكو ارا وكس نهالاقفب والا: ندالا باب ىرقلانركو !دنمدنع
 وقم سو نفر اهلا داق مسد غسل تاريل نم هزيل ىلا يشمل هدزع ونال نولارسكو مهلا هلاو نونا

 تعمم ازد وجقؤلا موج سفاوملانهماواو نهالاؤاركةدق وزد نيل وذو ضال
 دن ميدعمنيورالا ضعت اعبر ومومزدهتزيدمج مولا عومي جالا تنالاهروهملاو ٌثيدحلا
 ناابالزخترا نق ناكوشرال |سردانيدهلوب اطعرساسلاو و رهلزب ديجيكيول هنا هنعىور دس ععور

 هس امو ىردالادعسو!هنعىور ىرالا حلصو نوراهزعىورب ىالا بعصا نمابهيفناكهتياوربد

 ةزنلاخي مهزوم ناو نط ده ل ماكمنراوؤسولاو زل ره ونال سو عم



 روان سو نينورهو ىوملا ماهر مهاوإاونإب قل اظعجو ىرسلنامحيدببو نورهزىمدبد كرمت
 نموا ورصم البو ناسخ دنس جلا وذ هس تامو ىردلا ذل يطائ ل ضضلانب دهعدم ادبهوب مهنا جدع

 خط نطل دلو نم ىيؤلا باي وزع داديممالا خيل مستر الاسس ده نملس عمرا ندب
 .نرفجيرمهن ده بدهخننسحلاو إو تيا راو نيّيسو تس هنس م دالو اكو شداءل هند تعم عيبا
 راو انن ىدال نسل اكو دادس نات ضالاهيلظاكيو!٠ ردا له انيودال لما دن دبع
 الكم ل نار ول ارهاط ئ دبع هرج طوول ىنلسلا _.كراولعلا بانك دوادولإ نعيد بت دنع
 زاكواريجلا نس تلم فدالانمؤلاةربا'فاض ا مم كو دضنل حمص اكيد امو دسانف
 او وطترادلا رطل ايرون ناب نلط نكاد ولورانسا طيس اما سنلاهدن
 من« ئشدسنكرلاذو مالو مهن ثدحلا بام دبا نضامرالس ير اقل ناك طاقم
 يهين نم ومحو كلذ هد ورد تبدل نيك موو ناو مؤ تاو مل
 لازال ز زم ادصؤتدحم اكو نعمل نولاكا بزكلل ىوعاسلوقدو مكن ىتدالا كلما صن دهن نبع
 ملال يهز فج دعو نيا «ركلاصوطعلا دالازاتذوتيلسملو اورامز نطيل“
 'مهرذجاو نارا اور ند انس نسر كرا لالا ملص دادس ل هاند هاشم ىدالا ئيدال ا كلملاريعؤ ديزل نب

 قولا همايبتزدهلو جاطلاتءنسوب نيدهبو نادل نسل نع ادبعو حلات نديم ندع دمي ولا
 سوا هع ىور ةبشولا ناتعن رجعو ىفرمودل ادهن مهاد جور سابا نيدهجزب ثرشلو ىوطعسلاوموحئيدهح
 هر طنسملوو نرغب نيديعن ىط نيسحلاو و ىمرلا نونسح نب ديعئ رهط نومي قد ديدين بدمع
 زب جتا وقد لا تمم ناذكألا ئارهكرل اضل ىكعد ميرو دال ناذا نيدملاب نسملا طع اووا لمت
 ملسو هيلع ل صلوسرلا ةندمبان صال ىداقلا ىدالاكيولإو ىوخبلا متلو |خنسلا كلت جد نينسلا
 مؤ لسو ددطع السدس الوسر ريبسوف هتلاجف عمدة ريرططحرانههوبأبل ايفان ىوشبلاتلاول) ىدأج
 ج5 كلو ميلك ديان وتمنت اف هلت لاراجحالاو ةونولاْداعللازم فكل كدريدتي
 لنرانوود اان رع دادضبانسلو ملينا مهل ادض ميرو نمدلكذامتغاابإايلَدف هنم

 تيراهادنانا الرهان او هنا هل نلف ئدالا ركل ليفاو باوعلاوه خم انههنكأو نان
 ”ةنياه لوي دتممض هدجوري رن اوكرتو ىلإ هاو نوعمساا رم راحل ذ امص تلاوغغناو ةنلحلاكلض
 صنعها تدل ذا للاعطسوم ذلك ليل لاو روصلاهرد مدخلا لوزن انكم اكدب
 والحد تعصامناخإر يطال شن الواو ذالكم كرس تسع كيف! توصوماذاذ ذيب
 كوالا فكب هسالشاسدل نلف هتيدبم.ةومدعر ولا دالك )مر لوول إياها سو
 نم اانمالا نمل زد ناكأمل ان نارتلاو ضفايلاو ىلا يللا كت دل تل ديعصاروسارادنس تيب انو
 مالي رهن قو ننال انا ىزماال اوضنطتيلالا شو لالا كراون شالا ناضل
 ةندمادجوؤلامعلاذ بدمع ومالا ركخ زوي مارد نامعو سعرلاواثيلتو نيرو نام دنس
 كوني د واد هادصوم او ىلا مضلااو ىداضالاةبسش ن رجح نسم ىرابلان دهن دولا
 ناسا ناب ىلمادبعنيدهعكي إو فو دعس نسل رجتؤنمل نس ادهنهدر تو ودعاصندجو
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 لو هساربجو يلع نيو رصئريعدنع در ىرهزلاو ىوتملادصسؤتىوي الادب بوش نخل

 كر نيف نيوهونصالا ني ىنالان سادس دبس نانمطس نورا ووين سيو زل
 را هلار ننام رماية همادبعو و ىراضالإرظ ايكوم انعوور .نيزراشمزعا
 ب وضحو ناي نيوجيورمإلدناخوإو برحزرعااس اديغو ايمو كب وا نعاببثدسود ارض نكس يك
 هارتيتلا واو انرلا ىلإ ندير ههادبعورّمضويا نركوو ئاذاسلا حما نب ديعزععورؤضض ندد

 كت دادزبم ناكينخللا نيرمعندجخىرانلاطيعمسانديغلا واربع د يبسازم لنا نمد مهريو ىوطبلا ربعي
 ت/يريعسادبجواو نّيامو نرشعو نام دنس دادغمتامووطدالاخد ساصيركوإ نعش ىلإ كنسدض
 نيياطوفة ينل ماد يسد ناكل نو نكن دلالي قو داش ور ةزكزما يئس
 رمال ممل طلاق ىذلا بلش ال نارام الجم ميو ينحل العلا اوبس يال
 لاو قلالا بام هيلاشداررهجلوفل انس حالاذ ارك ذاو كاني وكر دن تحتوادع
 يسن راما يزال الاهدل نيعاواهزطخو مارال ادا نيكس ىندالاو ف عردالا ٠

 زي نسا رفصتب نسا سادس بيعاب ورمل ركام ادي مال اريخ فمع فلور عيال لا
 نزاع ذورعلا نيس ههدادسعربانديعن داو هدنح برقي مال أم الا ةدنعدس |رمر بلاعب
 همجنمم نف نيم نمو ره هاهجد يعردالا نحلم ناب ىرعيضلا يقوي ناسا ظعاولارنيشمس دبع

 انين نينا رقاب نكس ءافلس هلع الا نوكسو نالإ كي ىسردالا ديسل ميبوجو تيدحللا ©
 نة يصسولا ةيلادنمدوهماو هدا ستما »المل تسم سارعو سيرداولا ةسلا درع هملول ارت
 او ىلا دمر مس نكس داباوتس للهم ىداب ونسال: ءونم م نسف ىصر داب هسا دبع يعزي نما
 ياذا سفن ها لط مذكرا لااا رساو نما انهيان سلهوعو
 مجان دعاك! اجرعجمم كلا نمو له يرععو نادل ثدعل سنك هوفر الا فاد صاد
 دكيرايعا ابادو ينمو احلئ ادلارمتئيرطع نيسحلاب دا ينمو اظئاحلل ىدعزب هس اديصر هج ابلو عملا
 هوك جوها عاقل نبعث لابو :ىرعول كاطع نيرمت مسار ؤعنمج ادم ماو رهو مهال بوق
 نريتزيدملئلاوإو ىلا نسل يطعم اواو ئطسإولا ىرملا بو قصي نيدهتسلعاوإ دنع كور مهاوم
 كتم واو ئلالريخئ دمي رمل دوسو)او نمدادضبلاىرمزالا نان نرحل هس اديبعو تفاوت دم
 .. ةسيوجاوذ لس قولو ىدوريكانملدبعن رهصمو مل ةرتك لجو تارو) نور عن دخت
 . ةرجواةرلا سحر مالا يفضل نا ماوس سر دالاؤ عمان وعثر ضلاو!دنفرمج ل جدو
 يا ديدان ؟موإ نم يدل حموده تدودلاو عة لولو عوفاو نحيل

 لطم دالا قو ناههداو نيممس ةنسدمم ةدالوت اكوروإ بنو ورجار انين دنع ريو ه
 ضوى ضل ئنسحلا طول ميم ةريك مهفورمدال اويزمولا ةسنلا هنعمل اهو هلال لادلإو
 دانيل متاع ندم ضفلا اممم اول انيس ناك شدو عا نبوضدلاىدالالسلا يدب باغ

 قواد تسمي دنع نكت زنا نيرعاطئ لضم نيني دماطضنلا باو قل اىويركأ
 طور يركا ضو رمت ئارم ندحو صم زؤدالاطضفلائ يسن لضضلاو سة امنا نعد
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 كوس ولان وراه يوط ه صوم ىور نضلا انعلااباو ى ديزل اضف جربملاو الس اصاو'ممسىوتلاشفخللا
 0 ةئروخال اونو رشم ضدنس دعا ضع اكو ىيرغلا يرو نال نإ نول هادف
 صن رم نورصم تؤول نمنع مهددون ل ةسلا هده الا ماو لاونج ال نوكسمو ننال
 0 ءادإو يانا دوكسو نال يرحل نبل نينطملا نها بوضنوهو ىرمانملادلل اني ىدوملالكتب
 انجاح لوط دعا ةرص ايد نطو ممول ةسشلا هر روك مياهه نينار
 فو فوتناسو ريك ذاوييضن اكو تاياو تامارك حل نا دهازن اكدعازلا هبال هاو نين ؤملاوذرطنفلاوا
 ىلوب وجال ماس عبرلائزدممدم ولاو تكلا. نودس لولو لكو نيمو نيمراورضدنس هنا
 مور صم وقو لص نا عزي وجودهم نيدهل هنباهنعن دحد بن اناس اقل دطعال قمن اكةنسح

 يدم ويوم نسم الو ىلا سنت يحال تراي تزل صحو نينو نيعجرلو عش دنس
 رقم6 ةنيمجول بوما نملسُزب عيرلا سس ندونو نيتناوو قاف نس ل والاوب وهن هوقو تدع
 يي وبي رضاها نعاعورب ىو ندرهدنص الوم ذا ءو اكو عرفو ةتيفاوراب اقلاع
 ملدْس ف فوو ثيددل هنع نينكدذو ىرممل ارنا نب درعسو اىلا ف ميو ئنشل ئملس وبخور ني دمذو
 هةزاوميلها نب ماقرلاولانبب قريدإءىلاووف هوب عحالا نم ناملسنب (طسملاوانبامو اد
 هنس بجو نمنوفستسلان هلذلام وبه نمردامنبدملمب دنع تدمنريؤلو هوقو لادبحئعنكو عر
 رعم ران ضل ديعسولا هركدىممخالا وز ىمسملا منع نيودعنرهي)موملاو او نيسامو يسع نالت
 دياكش ناكو عمان نباو نيول نع ىو رصمدصص مينلولا جرت رعي دو ةصيسلاناكس سناك و
 هنو :اؤذلض ميتال عجمو نيتامو عسل دنس هنعان نك ذك ثدحلاباعهالنعناكو نركب
 ” لوول يق نمزاكو ولام هذصا ناك يؤل ومالا ىرسلل مهاوازب نؤلاو ةمشلاو وسان
 دان ردع لكعممو هاوار هوس رجلا لهفدس طع كما بوادصلو اص معن اكو
 راو هبا احل هنعدنس دقو دل شل نزلا و ناديفرمما نا قو سمول اوأعو هدي دسامومافاد
 الا ةموطلا قورسيزبىماساوباو طايل اصب درعس نييدادغلازمهنع حوت ودلع انف
 اذاذلمطومؤدل او اظعإو ن اكرم اهدي اساؤف تيداعل كلام نع هنعائدد ىرصملا نول إو ذر ادلا
 مهمل هجرالشم مهي نيقلام انس يذلا لهل ناو قو مو ميسم هني راد ديلادنلا ع
 يطاطشملاولا دب ىدعوتح بما مجو ةركحلب نشنامو نيمدراو نسحد سو نولاود تامونولاوذ

 هرم هدا |ىذنمانسمئلنلل ننال هورف كل ثووت املا مارإإقمو نفدو سانلا جن نمديلع
 ه نيرئقفالالا ةيشسلا وو دليل انيسلارسكو رخل انللنوكسو ندال يف يضل ن لاهو نيعباراو تمس

 نى ريو نعال لالاىلوموهوشجال لاس روسإو يو نمسادبعرا بو قش بوو قارس
 كيلا قرلامو يلو نيسإو ىدمح دنس تاما ىلا ل دناو ىوكشل ارنب اقريو دنع كدر سواطو ءاطع

 الور بوش ونبه لهل نبمسادسعو عامم وين نمدعا جنن مويضنلاود نا عمسر نال
 ثداطوتل وفا قيل يدرس ىنضهل ا وموضحال م رذ زم بزمن مزلادبع يورو وس نرشحالا
 يزيوتمالا زا ةونعملان دهن اعوان ادبعو كاملا نبا هلع ىددد هيلز بهونع ىو وبل اله'



 .يادودزلاديرح نسما اربع كيلو تايوان يدملز كلملادس نعت دعم اءضطمنعىرازإلا ناس

 ةيووونلا 01 ايو ا عامنا مشل نيد
 .ةدازم وريال ادسا رمل عسل راو ةسلاددطرض اهو نيكف دالي نعسووهدسي ْق

 مولا ساو سانل )اياد ءالملا نمو نييخل لاو نيسدشمللب» ءارشلا امها ايدالا وعز اهرواض دوب

 لاصم نب : هللا دبع اقل اؤمن اإل سد فلوم<وروزرسهدلو نيكس و دو انام نكمنأك

 ىلا دوال نكس ىداينهلا يلاطز رئيت سلو انباراو ىرورلاراط نديغسادسجواو ابنا

 نزل ريم واو هلعاوإان ىرحدو اديان :هددادعركلاو وتل ادهعو هادم مضلاولانيراذلا بلا
 ”مضالسارب هنعومر عانالات انتا ند كوك امضلاز نيس لاجاوفريؤدمخي هاردي رد

 عسل نمجزل ادع نعو سهو هدا نيموهو دصسوا نيمهناديعربفو اوم ايتو نيعيسديب توتو ارمالا

 درو ط وبدا بلم اان ادا اسال ئب اجل باد راكراشالاط اعزب
 قمةيلخب هدومو نان انو ميشو مرحي نمل و لمص نافعوو رمكبسوهد ىزورلادهع نب يسلب
 هنادبوذا زل نلخ ديو عا يعتي هادا ىلإ ندب ادعت ىود ويوم
 ا هرج و ومو احتمل

 بسد مهاد ىرذالا رالاوداجو ناباهو نيعسو عيدا نسبا تاموننامو نيسو عسةنسف © 0

 ل | لارا! هركذا زكه ل بسوإسو هيلع هدا لعس ا وسر طدخو.ييتدل ىر دلو دما سأوعد ه
 هدانا ان اسرؤد ناكل امرنا يلا ذركس أملي كولا اقلك
 ادق الانسان جاه يصلوا عدا هلام ناك نا فدل نو تكا يسند
 لوقو ادد ناكو ةنهنيرشا نصمت لا وامام 1: ناك كش افدحز مسقلا نيديخنب دوال نال منن

 انوصااديهزيريص ضناها نكمشملاي عمم يا ا
 ديس دمار داس وراد يمل اوعى ابنا مس ن نب شمر فلن ةلسوتو هنم عامس افوفسملد هرم ردع

 ثدولع مسد لمارجؤتو ناسازانشلاكأ دل خلت لنا لاول نسحال ناز |سبداز كوك نضحالا هلا
 قرره ز )لذا والا بانكدنم تعمسؤل امم زل «!ءامالادحوو ىو ملاوكسضتللا ريب يرمضوتمل نام

 هنحل وجت دو ديا وسمو نيو . نصوم يشم دنع نهال ديجولايؤوملا#
 اناووعتكفرإم وشو باتو هعرفشتسا سلا و اسنان وكسشخالا ولات ضي ساو بنبران جوان

 0 لا لال وحس رملا طب لمتضرم
 لأ ريتيدادبع لا نجو هنع تكف ذا ملسل الضار الجروسنمدلااطو ن|ملاظظمو بسوار

 ايمن يناهز دانل ناو زان كمو هل ضل دانس نقم ان 0

 هم نفخ مالس ئنارهتبدهلافصلاهددبر ماو دهيرصي ءوس عميل ارخص
 0 باهل نديزو ذوراهت دزيزعاعه كما

 ةيلعزلنةكورو ةكملرن ئدادشيمب ارت ليدشلاو جرشلاباككؤ ىزارإ اجو ن نملابصدي#

 0 وزال اةودض وهو كونك بو تلاد اف ةووو ما كئدعل د جو رخل



 /ايليإو ىرودل ريع ساسلا غلاب او ىيرادلانمالادبعؤههادسربعاباو ىامسلا يع ندير كاب امس
 هلعوورو ىملاىرونولاةيتبت نسب مسادصديعاباو ىراملا اعنف عنبنسحلاواعرال ويرد ندب
 ن. + نيدو للان هلا راهمانوكسو نلال زين حالا مرو فسم وكذ ئه نعوم هنت ماع
 كور بصش نيو رهو ةدمز ناو مضانو داطعزعوو رب ةرسبلاطما نم لوحإلادصلولادصن ماعمزمءاجب
 ”ةعيلوحالاو ايد ن نسحلارربجومايلاو نمو لذ دنس تام بوس باو دعس ثراوادبتو هن
 ا ّيمتافصم هلو ديس هلا ملاع سدا هنت ناكو هردقو ىوتلا طغت دنعئدر يناعالادإب يديصزع
 هينا يلاينو نمي لوص ربل اوحالاملسن مدع نمل دسعوومئو اش الاب انوواودلا
 «رصلازسحلاو ىدنملا نعاب اور وحب ناوفصو خس هدابعو الام كلاسي رض امس زلال هلاهتو
 اولسوي يلو ادار لنو دنصول ني دوادو نملسو هرانهدنع ىورودنماكنملاباو نيس
 دعديطع مور وهلال نادم انمفلاىلودذ ناك نوراهز دوو كرابمل ناو غانإو ةصنو
 ويلان بنح ناك اكو يؤسس اشاد نزول نادلابذاكو و كد حالاءاعزيعمن ولا ربك
 اقف كنعىوررؤاسساايإو انا هلا يضو طا غهل مز اكو ايرصدن ات هلل املومفوكلازعن زم وكنيعم
 لمنال اوخئبايركذ نواب يزول سامو نجود طا نين دنس مماعتام و نيمكمول احا لام
 اكودو ئيمزوحلاسو دصسزب ةيتيشو يدعم كب دلانيدجبو قسوم نيدجلو )سم نافع بكل عنيابعمس
 © زلم. نركمو نال يف ىادحالانيثنامو تسمو سسنحة سوف تاموراطعلاردخحزدبغدسادبعول! هنع
 نيبلاسا نانو وامس نقف لكل نما مجتممسؤلاف بكم نطو نامل ل ةيسل هياهاؤ امل

 ىلا نوما اسال بوم بسند هدير و هنملاو للطن واكمهدؤ ")حال نا موددملولكل وفد مياس ١
 ناكؤ الملا كلم تالا مالسولإو ىدولا نيس هن عوور عابر دنهانب اعز عودو تيا لهانم
 انيمؤبحتأ اينما دنم تف نيرعلاو لوطا تازة يوعلا كل: ف نسم دلك لاي رفعو توا د ابو ؤا نطيل
 ازعل تفرنومؤامو نازل للا ول كل نطفي ناكو يا ضالو نلهنمنغلو قالا سح
 انف وال ماع مول انهه ترجل افا. م انلا نرسم نماوهاذاذئنهرجتفو جي امان دش
 كو .يعرسو تيس غيرنا ةراوسلاو نمو مهمعل ضر ضالسابا نعمساندهعنابنم ردا هش اطل ذل
 *.يلكلا كلذ قر مادا موالكوكش اال نا لموؤسالا نانا نلتننام تل حولصمانناونؤجلي كيلعما هل
 ه ورايخالالا ةبسلا هدنهدارلااهرتلؤو ايلا اورج الا نوكس نداللا هيف ىدابذالا .انللاو اللا
 نانا لادعرل مهم ماسلا هزه ىراسالةدازنلاو صلو تاكل عور نما
 "عا ثدحو صعد قو إبلا راف شوف نب ديعس ول كد ذكس ىدامإلا ركل اىاطلانهنادبعز
 نب تومويو )و نينامو تسدنس للا موف ادع جرتص | موو وبالادبر رضوي ضوو جرت
 هنيورؤ لإ مرصيمدف ىرصت اكو ملا يرام اواني ديعسوب) هوك ىدامال ىرمجبا تومي عدلا
 ياو الا نيسحاهخهلا راس اكو اهب ىفوتتنحلاراسو ينو عيراهنسوف جوخ مما يلتو لن نسف
 لاقل, رس قفلالاهضىدد ىرابن الادهعز اة نع دح واحلا )مومن نسل زج يدم
 رفح مضارع نب سلسل نريقن ديا يسحلاو!اولوحالا هرم نعت موروهملاةنيدم مساجين
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 را امنا ىلا وعل للاب ني الهزال ظن! هيلا داتنالابرويهّتملاو مزال نمنطب هاو مالا ىلا

 مدن وعن كلا هزي رش انع يور 9 هاهو نال عن اليقدقو ىرجالا دالاس هيا ماو ةرصلا

 دحر سلام رنا نعىورءافغما نيس ناك كس نيةمالس و ريوعم نواورمو بضل نا ملس ني فعجدزع
 ندوراهل ننن<لادبع دولا ونالا)هيمر مسالا ةشالاظوبا نعنيعءزيوبيز سو هلام رامقحال زوج

 ٌيدبمو ملال زر مذ نون ماج ثدحو رص كميه نمىرمحال نادل نب دهارس
 فو مسمووفو صملمنيزمامو ئزاتلادبخزب هادبعز اضل هنعئور ندر صملاركمزب هسادبعي و
 طر ملازم هدجيلا بش ىزورللا رمال رمزي بخ دارج إو ناو نينسو ىدحل هس هدشفلا

 ملا /هنالزقومالا .ريشلانمنارقلا نامه اظف اعل دوك اكل اقو ورم يدان ذي عديل
 راناتم اب عيون اايقو ةةوكل اولزن ةليح نم فيا طوعو سمول ةسضل هرم ؤيسلا اهدا مللولاو
 تن شالان١ اوان ثومانرست نمسا فو الملا نم ماحددلو نمنانر عز: د عمور ارب نب هيدر ن١

 اها تنل واهلا رويس اداه داب لسو دلع سلس اءاوسر نا ىور نولكؤ ديذ نين يفلات
 راسا دوعسازسادبعو باطلا ربه ؤوكاوصلا فوق اع راجعي

 ليملعودريزنولالها نوصل مز نيصعيرىهتولاو فسبوبنب ماج هدامارعإو تامل هيدا نرليممس ادع
 جابمل ارملة زع زهري ومو سو تامنالازعئاهونولاىور لا فمزب دهعو دس دنعودر داخل
 طاع در اعدل نوب لذا دسلو احاول ذكاذم نيو الاانا ند

 الزئكدر ىذلاوهو تاعرولل انا نمو ورب نم ن اكون وكلا )هاو قاحتاذ نابإهنصعدر كلاي
 ملم اهل امه نواو نال ف نحال |ىلل وحرس انا يتسلق رطسو دلع دسا جونا زعورعس: نع

 ول الان ضلعي هات ديعدس ادعوا مسمن لا نتمتع افلا اهزلؤ وألا
 اننييسألو محب ىرسلا عم نعركس : الان الا بلطلإب فورس ضنلاو ده كروان لها

 201101101 همت ناكو ظاحارجإو ل دلععدد شاب ديثوزشفلا

 د عامساؤ هلو اًومفاورلاق ةدعاو كسوف هرابلنفؤنحالا ناكو نوماملا هن ناهزب ولمزيد مج فجابا نعم"

 انتو عبس ةنمو قوفوكتس ندعم تدعي و انضم نرتيادض كد ةو دا كل هنم انمارافكعطلا
 نسلم وللا ةنلا هه انا هزل نولي الانوكمو فال وحال ايو
 يضرب هز ىنحال ارلو نم دمج وهلا ينحل ناو زئ بوعد نب مهاوب ناار ميسدملا سئس ادأدمحا

 كفره فجزم ى در المال باك بملصوعراهدالبو تدعوا ءلرواملغ دن انال اال وحن اك

 لفن هينافكودا#ئؤسمسباتعوإو لالخ اضل هموإو ةيقمزٍة صو نكت نزلا مي
 خيال هلاصز اساس: هي زدحئذودا عنب مله هوؤفسن مرا ع وورود

 1و نيسضوتس سوس تامراشلاو قاعلاوانرشاو مند زورملاىدعسلا دوم هاد
 ا ساوعو والا ةبشلاددأ مادام ددسوو اور ةمااهانكسود نالت رعرحلا
 إل اكةسورلاطهانيويومدلا سوعللا دادس ن راعني ىرحال انيدس ا دبعدويو ارو هيلا



 ٠ اظعردح كلذك امو نيعيسدنس هدلومناكن نا مو نيرسووىدعل هير ذصؤم كل هرم تالذزمدب وف رو
 ه هيلا للامْزمؤو نهال دال نوكسو ننال منج ىف دسحدلا درعا نوكسو ادله يع ىروعتلا
 افودحالاهرعشل ركذ ماهو ودل بشل توبي دحام صان مزطومو نودع ةينمادط
 د 0 ةنماو ليزا صقلاو انتل ومعنا [سمساابائكرقدتو
 ةقيشار الدب ٍبَنيِللاو مرتو هربت ترك نيو رم كيد بيت أ ئ ديو هنعئو رو اضقىلو ناك هسا

 أ نكد نسل نيبوعش هنأكر مهي حزم دهفارعمو اطقم 77 املوقد بو أ نب ادم رهناكو

 0 ومال ىجورحالا ”ءامو وت :النو مس دنس قيولىرا هلا نيوتن ياعم لعد تفر ويسمي ؤم رج

 اونو ماقيلكواهملا بشنلاو ناريه نطمرهو يو «حالالا ةبشل هرم هلل اهل و رارلا هو ةلمماراحلا

 ذى وقع ترحلو هسا ن نيدنرب ,هنعئور سمها ز مومو أرجو ماع شنو ديس" رلاضف نعت دخل انيللا

 مياملاو نيرصلا لقدلنارس ماش النشا مرتو عصا نم دهجو ْثرفل نوري سؤ وكب تطمن نصل

 ه فاو ركل اهلا .ةوقملاةدسيملا ايلا هلم! ّكأسلا اهلل هديه ملانيسلاو نيالا وعن ميسسحالا
 كر نيحؤ كلام نبدساز نازي نسما زول رطب انرستر تنس ةايتوطو نيسان الا

 2 ناابو قسمالا ب مندل ولنسزديجابو مويا نعد ان يع

 نعبل انوا ولكلا نا نعي نيروعد لكل خا يلعا هدداورءاّشلاز ككزيرش ل ند داس نتتجوعو

 5 0 : وصعلاو تاير ديزي و وشلاواسدقو نييلو لس ةوش نونو في ضو طي لبس

 لادا منيو هوعو نسعد ايل ةسسلاهدنم ةرموملا املا اهل ريتا اداشلا هسا انامل اهل ذيك
 اوزان تراولا رعب اهدا هبه مقل ىلا انزع ارف نيصحالا نم قارولا ومحال نيسحلا نملاببعز ملون

 شالا شل ديفا طز نيس سارعوا انشا لاو نملاب نيصحالا» قارولاوفلاوبل نرش طوس عاف
 دان جيب ذمه زراف س ودام ان ارخْنمهضولا نئاسصو انعملا لت ىوفاد

 أضل وسامر متدوعاتو هضم نطق لادبافاباو ماو اضن ميادذؤ لو داو ئعدصدام ىركلا يصوت ذنافذ
 0 ثار شابلن اههلؤر مار انكم بكج

 0 صدم : ناكرميزها نم ىدجالاريمسملائزيلاىدزالاساصئدجعت عاسو مطعم
 مظل مرارا اهزلؤو اوتو دليولا اهللنوكسو نال اش محامل غلو نيسخو نال قيالاداعو

 را ا لالاخولا ميم اها يرتشاو نرلالا معو ةرمغد ىذل طموتفغص

 اورو ءاغمصن انعم | ولا زك ناز .رئاربعو هدم ا ندع ىوررمعلا و نوشسو رس ناس ىدوتوولا

 داى نداحئعىوراطساو باق نيم حالا مزيل قاس” وأومنامو نيثسو عي هس تامولفم ايش معدن

 عاام دساخدْيداملذ طال عنوانا نانا !نميىور نم ناكر ين طع هنعىد ردك دعد
 راع نيسامسإو مز نيداجو ضلانيكلامنع ث دعاره لما نير مالابنرسراهصن السن ىسع متن اننج

 نب نيالا بدو ناكواسكلا ةز حل بحلص لاراب نيوتو ذولا نار ورلس ديوإهنعوور كلم نمداعل

 ناكيلحلاةر دايسررما)ل ةرطانميوديس نيو هني بوحم ظل ءاضاووف اؤمدقمابر ادعو هو دس ١

 2 لانس برقا نايماودد تهل ناضج نام ىوسو علا فدعا تملا نيبهرا ظفر الاددوجر جال لع



 هددا ىلإ تعْوتاسا دنع وهنا ةدع نال يلو امطار مانطقو راف نمزيلاةواسشن

 اياد افيبنع انا لطف يطو نينا ساطوسددجو نانا دال دال لكون انت اهنا
 انمار متن وم ال انفلاه ماعد ارحب عانت سون جاجاو افرح عانن) يوعمزدم راو فرديات

 نيل لهوا نع هنو دفنا ذع الام الافاسامامءإطانض لدم انرشان انا ضع نامتصو ارت

 ىترارسو ني وعو تامل رفح يوم ومو قداصلا دوني رغعسجو قالا دمع دحتو نراها يز نييسح انى زييكلو

 تملا ىرملاو يي نلاهنو كسل نورها يدان دلو ناو وذو هند
 هناي ميري نيوز وف جرن انما ىدملانانولويد ساوع نون مهو ةزكلا داو دانا

 هلال: نال !ةزمتناكلنامإا ضف عفنال كمر تاراوتسؤ لوو هام اا ذمع نولي 0

 امل يئس يا ةؤالالمل صولا دن نفاس اهو امينا. ايا هدسو عبسكو
 قرص ىداخيلا) مسا نيدهع كدا هس ذره ادب ند شطر ناكدألا بوم شرعال رجالة ىرفمسملا
 الاهل انكر لخط سولا طفت دم أمامهم دمز نيل ضط نعت اراك ن لحن نيمادبج سوو ) هنعور نش
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 ىدوللهسار منيواذل ثحو دنعد هلا فف دوجلاو كلاس ةلل اف تامين نال نسوي ماس نديع

 كاني .وق نمل ,ابلاسكو للا الان وكس ندالاكيؤعا تحال راحلاو ضلالا با زاعزكمسا ه
 رمل دبعزب نييسلاوعوب اههورش سيشل اهدنم ةلمملااطلا اهو هيام اهني يومنا باينااعدج

 هلو هننهؤنيؤسو طلاس " فسونو ديملادصنيربرتخرع ندم مبا حالا نما دبعنب سهلا ميطادأع

 ةعز مهاد سرجللناكوامونتو يورط يوي منلاواىدودلا لح مها دظكود 6وغو بهوذ
 كلة دال ثدس شي دحد شيلا تاهل عشر ملا رص لايحالازلادن نسحلا و ؤا.اظناحلا

 ولاهو يلو نكس ةللاءهلو نال نال نيس امض ريئدنع كود بلاك ©
 جنبدحإل ا دزالازبزمغ نبك لامني مدادع نب عك نتنؤ ينط ىاسحلا نيدو افدزالا نءنطيومو نختم 0

 ماعتمسادبعن عيبا شاةدحلوطوقنلا انااهزتل وانما دل ملالادلا ولما احح نوكسو فلا

 "لسع ازوومومدنس در بريس ناو نسل ؤعىور رمل ها نبونلاو . ننالاوعو در خو بديل فدحال ١

 قابعرالاريعندعنابمتزبرمتسابعلاو اراه يركع نور ديس ازعى دراما هلم بدمالاوبداز مد
 نسكلاباعمسؤانعالارضادإ هبضل زير كان اكو ئيوخل اعلا تهت ةداعل ذك ةريسلارصا نس ناكبدحالا
 هنمتعم مهيد سار ندوهنمب نملادبعدعمابو هر شفا نذاؤهزرم,ادبعضلاباو ىدحاو ادم لع

 ةفرعمدلو هرسلازسا ولسا ئيسن اكدادضه لازم بدحالا ب وّوملاىرقلاديخ ندين طز سحب اولاو فولو نوناسنن
 اكو دنعتممساهزيو وسلا ل ندبعدارطمراوغلاباو يتلا باهرا بعزمملا قدا عمس بدالاب
 عش . بادحالا ةديد دو اوضونزيجراو نيضدس ناس ؤ قتل باو نيعبمر عيل هني فص
 فا يدوجو لد بدلوا بلا هده ,دحلوب طوقا هلو هلع الا للاهل وكسد ذا
 ادلب ايون هوم ودم دورى عاب يوكو ول دبل بسلا

 البا جومضلان نمالادبعو ةنصز نيفسو بعو دسار بعو دعس ن دس دنعودداالوكم ناركذاذك

 مرن



 انرتنا لس داثالا عاني د مؤ دششإو ىدافلاماسيرس متن تار دازالو ءامالب مصسيدلتلا جابو ىدإللا
 ين شان نكن دوور هوو نسا
 يو عبسنس ةزهلاوداجذ يرسسلاو ىداهلاؤ ةادتتاموا زان عل نانا يحسم امسلا ضخولع

 اس تور نيو ةدووسلا م ييسر يار
 الاهدل اهيل هاله هَل ذل نوكسو لالا ومن مالا براثالإد دنس عمت اركدوىئسملا

 0 مرر هو الادشلا نب ىلضم نب هارب! نبدا حنين دوم اصلاواوهو بمن ادار معيردوزعو هنئفمةنس

 رمد كالا بره لور نونو دش نيرعتو عابدين نصل عسي زم ةرحلا
 لإ لعو ىموسا وخز دملو ىرودلا دير سايعرئثرلا هددادبعز ندعو ىداهرلا روسو يدهو برين
 فطن سللوإو نارا نب معا دهلو زفطملا نددههدنع تدعم ىرصلار عقاد دنعوانلاتك ىلا

 باتل نيرعبلانمدنم ىدراجتاميئةسو ةرصبلا ىلا متو ىهنكلا مهاوي هوو ادارم
 نيرا هنس لير مرسم هدلومو نينالخو سنس ةرعبلاو مالا وابو! انا نخل, لمي!
 تسدنس ةرعبام ىف د ربا ةورضافشن اعقل طامي الالاف وطفرادلانسحلاو) هيلع انيس اعد
 بالمارس ىزركاب فورعل الا رهان ديس نويهديعسولاو الو نيدالند
 لاو بهنالاو لاو ىسال اا هدإو ولكي .جبدوراطنلاناماو بكرا مواسي داجزعندحي د داش
 7 ١ن نمالادسو اف اوماسلاس انه نديتو ندسْن بوغعو رعزالان نمواديعدنع ود جرو رناوع
 4 ١ ناقمذاكت ستي دلل دش تدلك وعلو قو تعمد يجدد اكزاولا

 فلاب ىرصلاديعس نيدورالانام مضاف نسحلاو الل اق انملع» ايو هنيدح لوو ىنسرصلو دادي

 نوم دياب عمتتلاو برت ولا بلسم الة زسماو 9 نلامو تل ورعدلدنس
 لكلا زبده اصلاولاو يسيل نب دو ورؤوس نسحلاو نا نيربرلا هع ىور مسالا دصسادإو نما

 ةساوالاوداعبف تاورالاو ومال نايل ةلاةاورنمذادسسن اكورابالا بدلات لغد
 0 ىو هتالاولا ةسشملاهرزهرارلا اهذإؤو هللا ,اًناو ننال ةدىرتالا نيتامو نيثالنو نيا
 نصل نيس هل حر ناك سوط لعل نىسوطل ا ىرف ال طعنت هدد درج نب دعس ىلإ ةبضلاهنهرهناورماّساو ديلط
 و اكورشلا نرحب لا ديعديعس ب ارولاسس عملا ججروضحم نادال ايطاوم ةربسلا
 ها ههاادنيرم اطبطلا ابا دام ادِغبو ىنيلاونوللو ان هس اطل ضفد سس ادأو ىكزما امهر اريل يع

 4 3 هرم لن هنسؤ ددالو ناكو نانهصاب طقاحلا لضمان ارهعن ليممس عسل أوبا هنعانل ىور مودقو

 تاكؤحما ضعازعج )فلو مرمي طقم دنيابص اكو دو اسضنرداهراو نيوتس هنس بجرؤ أد
 ه ةيمللو نصااىلا ةيضاامدنه ميدو ةددش الملا اطلاو هّسلملا» انناونلالاوغ اال واعيد دبم
 ران دبجكيوإ هنعئمدر مرتو قطان لعن نسحلل نع درب دوص) ما نمىروصلاطنالا لص دهل» :لماوإ ال

 0 ايها نور ليلا اهدسه حوت نول هنا انا نوكسو هزوسكلا لالا ى شعت الا قايهسالا رقما
0 

 يلا مز ننسو لا سالاف.نالاءنولدتجو امارات اتينا نكست و دعس نااار اف

0 



 هيعورجتزب سو ب وفن ولو نالمو نعش هنسو ناموا ةو او نربو ضو نيرا
 1 ا يع راع وزب واسس
 ُ او يلين الا نوكسو هدحوملاءاملإسكو نار ىدروسالا طئايلل ةيدورمنف

 اهئذاسو ىدروابلا ابملإ بسدهو ناسارتدالبنمدزلي مو دروس ىلا شل اهدنع ل مجلالادلا هزل فونلا

 را قفلا رحل درومإل دعس ن نمل يعيني اصلا ىلا يجن يو سلا هدنيروهملاواسبا الاف
 وخل دنربوعرلإ قراندي هوو داض كساس هد! باماز نيالا
 يفلا اجو ىوتلل ةرفحدلو عيرلا سؤ عددي ذاكو هلع اكان ادرولزعؤامالا مب
 ةاسا مال نيدملا عمنا ىركذ ديقفلاىدرومالارابهاوإلاقو ديا و بطلا نبان طفلك
 كاتفاسادم ضو نقلا ندا وتلا طزعنارغو ىراب هبوب ياء وزي يلو
 هاري ندور رقي نال وضل مدقلا تاائرقيرطلا )مدا ضال نسدؤاكر تلاد دبل ولو
 ماريا ناكدراطتاا غنا .ىرهيلاموعنزاكىدرومإ!الا سابعا مالا نازي دج زم نع صلادجل,
 ازا ومحل ودام مدع را رصاللوقد اكو دهس يح لطم هلاك هون كسول ةورم اياد ناكو
 تمور ينو نيسخو عضد سو .ةدالد تناكو هرمون رهن سالو رت طز ناكاخاو نيم ئسر ذوي
 ظ داسيا. الاورج ىلإلا يرحب رقمى دفلانمنف دورا هيراو نرشعو سمح دنس ةرتالاى دامو

 اهيإلازابؤلان دوه لع نئاضلا نرفع ابن نسحلازب هساديدتوإ انهم نمل ايدني دموكو باول ةسشلاا هده
 . تالا ساد ؤشن) خوش جيواىزاول العزب اوادصنب هادم مشلاو يشرف نهناك
 لاف ذبدح توام تدعو دلو ؛هلاطي تضاف : لاهم ةنويقادعو رمش نملاب با يره شف
 تا ذكسد الزج ىدشالا . ايلاو نلالا بإب ةيعرواهدصبارما نذل:
 ىسالاعلزع.ةيقوعو دشناىلا دبل ذيهفدل لالالا اهرفلؤو نونا وكس ولا نيشلاهفو نسا هقف نم
 دوال مود قسلاودتنتالا باكا ناخذ نطبم ٍناضفلان مضئدماحن دبعزربن نربط
 رم ةوارايعزيما اطل! ورك نعبد تكن كر بدالاو رنا ونا لاو ياهلا اروهش زاك ين
 دشن ديجكموبا هرنضرمل داورامناعابيلا ثيدح ل موهو لا رهالل لكتبو ةفيتجوال ون ناك ذاليذلا

 هينا 2 : . 0
 ةياودماوؤ بدال عقندمتلعومو بركان ثراعلؤا دانا مهاب حن ديعسوإنعئور خسلا
 ةشلتلا لاو نال يلرانالا.ًنلاو نيالا بإب ناوكسلازماش نعبر ازرديا ضع ىدراموغيدئرابرجلا

 ما ا ولا
 كراون كك راجعت نيل وقي بل هنو وفي كطيو اي مزم نورتي نوبشلاو
 رايق تيفئنكسا ببال وعش زماببابحرلاك بر بجاحو يعزم نئالصؤمابخاو ص اوك نفحح لغرف
 ضال وزنا لعترانمن ماض ديلا ملا هل انيس ايالال اك نرسنلاهادبعول ابر ةزاهلل تيل
 رطصلوسلاو ناراورصمرايدلخد وونكازا سا لا يكاكد مجال رال اهل نيضحا يبا ناكل
 صسلانءاءاطغاهنعتبتكو ليو ةزه مروا نالوا دارس شل نفل د الب ىشالالصووناسإيلخدو
 ينو ىدالزرلون وسب ضال زال ضوإ نبدا ةبه زن لاق يظن لماذ ضنا“

0 

0 

0 
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 انضر سئ ادذ نصر ان نمباتدءل مما نمل اراعسب ظضيو ملظفلنهىواالا رسل ازا انا

 0 هسا الاهل ةرملو مطل ارارلاو فنالا متى رون ال اراب ميديان طع رطسو دشع هس)رصسا طوس

 دلل قلو رشو اا ريالا دل ىدذالاديوسز ضي دجلعئمقدصلانلاوعونولةيضلا
 زول بنل ل ا اهو راما :وقنملابلانوكسونهالاهف ريال نادر
 نقرا .ابدالاور نفر علاوئدحلاو هبكلأملا بقا هوبكنز عسا ةدم عدرا
 - دك نريران'بعسئبرمتو رتب ربك من ديكزب سادس ندي ااهالا غم

 دان لامه ؤعنناّملاصاصئرمالا املمقنءانسدمرنني بك وربي ت فلز ديب ةرمز

 ”ءارلاماناكو زد طزط داود جاتو رضالانيكالام عدس رشف فمات هل ضان هنف تيدانم
 2 ندا ديما او ىدنعابلا نرمي ودادشس رس عمدا ى نرسل تورعاب ناو عسمس هنوف

 9 نيدادشبلاز ماو تلو اهمال سلا زدهيرفمجلب و ىلكلا ادمز نب هعادبز كأي و قانسجلا

 موتانا هاك ااا ندم رو فود ماعم, ناش

 دوه املا كار هنعزع هده رطسإلا,الاو ال لاو كلا عيهدنؤ دس
 اان الطن دو اقضدال لجاساو عشاذاضقلاليناؤيسومنود
 تن اموعلو امهمدعلو لالفىربإلا لوبن إبر اشو مْشاانلاديراف هداسلإف نابعيلرتم

 ”ةلكرعن نمالارعركموإو داعب انتو نيوبسو ىجتدنسل وسو نامو نيّسامووناقو عستدنس
 سر طباخ نيرمعلاررعوو لخلطمان ىرمبلا لا ةنرجتزبديقزتوور اش 'ءانتطعناكوناخل ا ىربالا
 لكنا اراب نكس رجالنا بعضو مهبذاكو ناسا خيا و دماز سنيك ثيواعلب
 دلت ىراوارعرمراكملاو'ا.يلخو نوجاو ناهس ىنانلا بإيؤعتامو اب ذكتلكو ناسا زال

 يااهل هادو! ضان ندر بدال يطع وارو لااا لنوم يالا,

 دج دنس يبا بهسا: نابصاح حزم رزق ىلا برسم اًنللوىلطددلا نورك سم نب نوصاوفو نادهصأد

 ا ريالا كو ناعت مهأرادوادولا نحمس ذلاىرالارسوازب يمدح رعب الاعاجناو مما امهم

 .ةل وك ارواب ننال يورو وعماد الادسانديةن نسا وتلا ة لسد
 نامل واو نبا هلع ئورراكم نيركيو دوادول! هنعىىر مهارإن دهعدلاو عرقالان باس ومىرمالا

 ل وت دم م

 مدني تامو فال نوري وون دما ادع كدر نيسان مهران ندحدوز نير !ج

 زناغلانزيعمسابمنعوورناههصا لني ةنىرمالار ابان مزسموالنو نينو

 دز وره رشم زوما رفطللاو اواظفاحلل ةذدرم نمو دهن كيوإدنع
 يو نمسا عدله ىرمإلا فطر رالطص ماك بدال بدال
 ماممو نين هلو عسدنس احدت ظل ك اكو هوس و هر دعت نانسرطزمإب هّصاز

 ,ايب قدحو دادطب نكس مالا ريل ىربالا اههسالاة المص دابزن مصابا نيل ربعنا هيغل

 0 اريغوامما سان ريعوكتو دنع ىور ئلارفلادهعن نسحلاوموالاوكب فاو نرخ ورديشزع



 الرملاو ىوعبلامضلاولاو ىرنصابلانركوإو جملا نيطسوإو ىذا ستوب جلاس هنعيعدد
 ماو قوام ىرسلا نابانينسملئ رجل سلول او نينا مونيا تسدنس تام مدتو نيس
 مل حلا: وضل لال اود بقنا اكانب امس ادنعّتك نمر ن انهن إلع ردا عين لام بانك مح:
 نارالاركاىدصل دواسددنسينكس كال رسال ضنا ديه دهم و! ةونيورل ملا وساع! نعيعو ودل اي
 ثيدحت مضل ميش هنعتيئكتا كو اهيا يروي دنج نب يوت نكس ىبالا كيو! ناس ذا ميال
 ايما عزب دثسادعوباو يع جلع زير طز ع كوري اكان لتس ل .ينصبرعوضوابإك
 نب عتاد نيىجبو ئدلدملا مورزب ههادبعنعن دجرتيملا ةلعر هلو دادضب نكس ظفاحل والالعاب
 و طباسرلا] سنو نرسم رتل وفز نر أو العلا بوو' نيووجو اسمي نا عزي ىججودلاخ
 ذاع نيرضحو لونان ركيولاو قلطةرابلانسجلاوإو وهب رمتو!هنعوور ىرشملا مهارإنب

 . نيزالف نيت ل سيكويا اناقونيرشمو عشدنس نءلاونسؤتامد دق ناكووادكانح 0 2 كتيكوأنمالا
 كير كح الا مقومسجركرسلاو سيل ا دال انمزملايدلونمؤكو ىواناديلاسضلاوراينالا
 كالو نمنملاب نووكمق مد ابنالاىلا بون هووانال ناضل لعو اذاتو سل ناصية باخ
 لاه مدلولف نماطبااقاو هسحلااربلضنملاب ةّسددل كلمولا نوب ى ذنب قيس عمىرسكمهجويزلا
 ءافننسزءابرق تامؤ نحن دهل هنعئور ىواسالاّئاملا بهدن دهسا ميلمؤمو ,اندالا دل
 ٠ قاداضياىوانا ه.شمنرمأهدوتلو ىو مالا هلم بهوودنممبصمو همني مامهئاردخن اكد

 انانعوردطساق نيرنلانمدولاو سراخنانلنمدماز الوفا ىوانرالا نانا اريحا اسك سواطزملا
 هبا رلنيد نوره عىور نيسإلا تاداسزمو مءارّيخو نيلاطحارابعزمذ اكو لبصنبا ورحت
 لطيضوةوراقماو زك تمل ادبعئمانسمو هيله لمو نينسدمإبيؤش امو ىسلد كتم
 واح ساق ساو سوا انام دلصا» مالا زبيبللاهثزنب ملسولا نسل امو تس ةنس تاما
 ةدابازهناكو دوك ااهاو ىدلا دودو. المو دصابعزعىوو هياط كوكب هنو
 مسلم ناقل ]عقبه )سال فو دبا سالت ناكر ديت دياسعرديالن كير م اهل
 "نبل نامو نيني وخور نحر داو ىدم مزيون التلاوي كر دم ضاؤو هنمز اكد ذك مهب دام
 الوهورانلااننر اب فررمايرااخل دن كمه ثلونوانيىعإلاةامو نيعراوت لت
 هانم سلا نب تيل احوتو اياهقلاءاب هللا تزرونلاؤادماح أرز اىفالقسملا ناجمة نذون
 دعت كمن مءاهوبوصراندالا نمؤارفل ان اد وعش تربزي نوفي وكز نوع. داوولاو من عدلاح

 1 د 1 الا روم يحاول
 هعادبعز ماو العال سن نسما ديزي طعالارص رو و تعادل ورسم ؤيقدددص ةووكا
 ديكر همك! دنب دنهكور را نازلانبوهورلهذ قادس عىووزملا ءاسص)عانعىرانالا
 فو نسلاوإ ةدزوحدشم ىورو ىوايناللعالازصنديعز نسل اديعو)ا دناو ىدانالازعالا
 'كوانالادسادبعزبوعاونيوعال ا دبصزبن سف زيرهعزيلعالادبعنيديهزب نيسمل ندين ده ساو!
 را وشيك اقدوكدز طفاحلاىزاوشلا ئراواربغئبدا هعمل! هطئور هد ادعي اهدجزكورب



 قنا, فورعلالادهصالار ملا رادن نمالسلاديعؤبهسادبعئدجتز نسما لدن اهيتو دعاص ومجد
 او ىف ناكل لهوا طفاملا للاناث نوط دما وإ دنس ملا ١ .سؤ نمالدص دهم
 فالانسان دوج عم ىلا نعئورادمدحمو دادج وص اشم نمن اكىربالاىرونسدلا نيرهتزن ميفلا ندا
 كور مهيتو طفاحلا سطل تان نيلع يدم كب واو ني اهلا نوم نرمانذلاجلاودداد ىدنلاب نيسحلا
 هتيم ىدأجوفوتو بلح مات نم .ازتلكنل او دئم عمو ىلا واحات هددادو وسلا ماطوب اهني

 ةاقياولاباهنناكو نسف ةملسوف ىولتنب مده تل اماخر اب ئفدو ذاوضو تس ٠
 ”انسيك موغو ىلا طز دكا ادعو اادإات م هناك اهلج كود ملون
 0 هال اذ ورايق ةدحو لول ربل نوكسو ضلال نزلا عمال نبجر اهرادؤ ةربسا ارا
 تريخساربعو ةمشلااهدزهرو متلارلكور دقلاب نأ ّيدايشوعو رارإلا عملا هسحلزيشيلا بشل هد
 ”ةئيىوردابضيطهازم ىراضالا وتس ازمتوسب لوم ىرارإلادشاد نب تاورمنيديثترفجت طنبدم
 .ه لطي مهول زاحووإو ىلا شملان دياو رتصلانسادبعو هيبلا نيساربعو ديجلن نبدي
 .اراسادبعوإانطمدفىرعنال مشل إو ىرملنطلا جلو اووللا بشير ماحب توخي نمت
 ميل !نا او يراقاو كأول عرض ادعم نمو مدلومورماظلا ليمون ناكو اههّتدحوداش
 الجاني ذو اذ نم برقر ةسنلا هنا تسوق نيعسو عبس دنس فصو
 .يانامطسزي صفوان ملص نربعزضىورمت وها نوع اذقعورىداوإلاوبوةئ دما هسسرخ
 كداب طن رسانعكدو موناكو بذا وارى دانا وهذ ومعان
 ينل بساط وإف نانو نيعداو ناقه رفس فوفو هضورمو عين نادل سادس أبل
 , ههايسعو راو مرن دواهزعت دحو روسيا ةرقل فيلا بسن هلهادادش لما زمر اش اشلب
 دمر رفعمسنعاك ور ىرهر جلي صسز مهاولو ىلموملامهاوا نيدهلو يهمل اعرسلازب دانه ىرداوقلإ رمق
 ناكل قة نملحزم ل ماكنا كيو! افلا هركذو بدوملا كحل نب ديخزي رووح اعنيزيعمساو ىدللال
 ”مووبعلاةو هللا دز هنعا هيكل طولا انلال نعمدنسمل تيد احلا كلن امانكأر دان نجا اكدازإإلا
 ديو مها نعاوا نول الل ثا نانلازمقرف ضنك امو نيعستووض دنس والا ىداف
 ديد سالاصا غش ناكوراز هلال: هده نمر! شله نمئارولاعرازإلااهءنبديعا
 0 ذيكسو لالا هربا ايلا رح دركذاسو ىرادلاب قرغورماتناو نما ةلحردل تدل زماركم
 ” خل فتل )ع ميدص ديسمبر ب... .”و)اههمةل هسا هفدنتر عدة: يوزللا ىلا ةسنلاهزهداللا هزلؤو قالا لو ةدعاو هب ابل
 00 ل ا اولا ا :ذ ناموس هلااماق نعم نىدنتملاىرغبالاةيرطلاخ
 القد را نبؤارملاو ما سامم تلاها نيمو ةرعلانس حاف رعد ةنلةلبال
 ةائورسادعزت ركل لاقط ىدلاوعوايإها نيالا فس وكن اهاممإ باتمالا,وهنانمو الا
 تدين ديل عنو ديو مونيم هن د عزا علان زع وون اكديعس ية عود هنعدها و
 يطبص فلام بول نذامشدواورا تضل يسطالا دعني اراد هي دح شكت
 مال ةبعتواروىسالالالهواو تاملاىلا ندوادو لس نداحزتىور هلدالالهاّرانتنم خور سم



 ,الاظاو ةرميلا ايلانركسو نهال وفن ىصربال اىرمملا وسو نيديعسوبادلاةسسأود هل عغرط راجل رت
 اح دابضدقبولصملاد يمس دبع نال صررالادسس مر ادصابيع.لممادانمل اهو
 ىلإ ندي كت دكأو ةقدنزلاؤادص ذاكديعس ديمو يعم وحب دنم عمم رهيبه نعاج
 9 د يعمم ةدصلا ا مازمز اكروباسن ل هازمعرواسنلاوجرإل ناكل اوحجئ رند فن دعاني دج
 ةقرالاانلنو مرشع وانت هنسر مراقي فوقو طفاحلادماو وكدا اضع ىدر ياس افسون بدي مزال باو
 الل و «روارلا بشل نعال هزي فاذا تو اراذيكسو هلو طنا ايو نيالا
 نسال نانا هنفذ اكد ضنا وموقر بلا ريكو اهلا د تنال امروههسملو هزم بو نير لحزادهجا
 يانبع ةراقاب تيدهلل عمو ىوركلا دوغ هدادسعوط هقعفو وبلا زموذكلا نيرا عم ريما
 ىلاد ضل ىدرو هسا هروىدلاو نم عمم هرثعو باكل مجاربعنب ديو د يقم اني نماحضا حلالا
 عديت وموقرالانساوإلاقو ناههبل را قال ةذنمزيو رولان ويم كذومريفووح لعاط
 كامل ةنموعو هزلادبع جت ننس دصهو نفل زلادبوما رادو يدا لطل ناسا
 موفوضاحو نابهماب لااةساوفلاواراهؤ طز ةسدقرخلو ىووكلانعدذفلو هشفلاب نسسإو نيديلل
 ثدسو هوراجم كولا جرخوورلا دندن ضو نام دنس ناش نيش وسواسلا هدم
 كأن ريزلاول! هنعرط ىوراموضورامالر نين ورعد ديخوخيلا فاو رتل ل مندا بلو انع
 فعرف ثدح وو قربإلا دوف نيس وينمو ال وسجور تعد نس دودعجؤف منذو تاكو يسملا سهل
 مارت فخئرارشلا مشل ا وازن سلاومومزريعننز زها دبع دي كبو !دنعوور ساسلا نسمع

 90! هلا راو نيسلاقو ايلانوكسو داولاركو راب ةركسو نهال يشوش نوم ©
 ارهوبرالنيسلايدملن يعز دملضول مهمؤك فواد لغو ابهر دنم بالاول
 نادين يم عم نولصلا:سعباملومن اكر فولو اندضمراهنلاعرتانمدو !ناكودوباسنؤهازيوك
 ترا جيبي هنو لاا جذل هلا اممخ ف دادس ابا نك اكدوا راو ىف لادم و

 ءابلائكسمو نلالإكءهسوب الز التو نيعبسوىدمل هنسزملوالا عير مؤ امي دادجيلا ©
 ةسلاهذنواؤلا|هؤلخو نول اهلاوي نم نيس ايميل ايلا توكسو ءارلارسكو هدصاون طين
 الاناهرلا يمني طعزسللو منير النيم حرشة نمر اهلاضورهورت نسبت ومو ينو
 بامادبهرسملاباويبولا يطا نركب عمس:رواحلا زحل ثكد بش ارلما هاتفك
 ماجا بس نعول دجوأمو هزبرغ هبل جودات ركردإإننمزادصهسادسأباو ناسك يعني
 .اهو نينه قو هقول نامهرإو نيمجرا ةنسدو دف دالو تناكوامومس يمر اهلو نا طب
 -كلاطلا ديف ئسمل راسلني ضو نيرو تن دنس لاو ورم داو نرطإع ةريلب ند اه

 لاكي نيسلمالادستولاو طربا دبرفزم هضاب بو سرع صل صواطلإ ل جوا ولاد نوافق
 اوعدك ذلع ووو نلاوسوئضفلاو ديملدصئرحو ولسه عمسو زو رم
 9 ةيسوابإ ةدرإلا علا ةسملا هجم مادا هذة وهتدملو ظوعنم راياؤقو نهال كب ىرالا
 'ورغبلا مضلا ياعم ىداد اكوال اددز نيروضمزير معضل د! باتغال ازهر ومو ابطل ولاعب



 قاس دن مرحني)ف يلام ىلع اصانعم ولج مالا هدا ماول دنساورلوس اممجنوسزنحلاو ملا ورمدادالوال

 اوازخبو قوق اندلااننوجحالا ىفاماولاةواوسطلا حاب ةطولاومالاو قرنان اببطلاو هدابعل رخل
 ةماىعتيلا نيفدر مامالوفي زف س)كو وحن اوارابج يرشاو طلو اق منصالاةؤرعرلال نكن
 دينيا شوت تح ابو نهرادد اى دانلا ائاروكلالامو خيرطملاب سلايل ناؤس نيس
 للامور نلوم الك ند وكد ونوع اوزكتزلاو ىلا تالة ونيس لسا ب
 ه يلا لاديد شنو نال يل نال نمد ةريضدالوطريلو اخ اذاطع هرغاه اف مخ
 راعمساوامالاىراّسا تمم باسل ايطاخخولاةربالاعمتوجوىالا ليلا سل اديه الا اهل د هالو

 "مؤدب ددزاو طفاملادسللاديعؤب ديم هلام نسديقسا تكوينا صاب ضال وضل نيديعُو
 والهام تنلا ف ىال المعلا بسح ل بيس ىنانمتلبعتو تروتسااموصعن تلت ؤلاسو ترك

 يصنمو ل. وطلادصو دلو! نيرغمالاعىور ”ةوكلالعا نىترقلارارالا رسب دعاولا رص نر هعرعتح
 انوفا وو جيرو قلو علا عرلوباو نيودز ىيدنعىور ةداججدبتو ملسو نب تيوتا
 نبالانولهي الغل ناكنيسزيوخيلاق ناو ئيحلا اهب دعو دار نكسر دكا نع تسارد ناكو وزع
 العون اّمت ناكو دصيوتو فوك اكو هسفرطم برر الا )ع ناكل قراددالائهرل نيعمز ولم و
 ىمابالا لاش جاؤللز مشاعل ةبضلا هن رملاءاضلاهرتلؤو ةدصوملاابلاهئاذ تلال سك ىلا يعم
 0 هني طردولا كلو ةينابالا تلقوا يراهم هذه ايو ئماالا لا داتا عبو ةيضابإلا
 ماكر قمل كلمة فو ءاجةضابالاو كلف ةضابال ا .زكاو لهل الف ناطتسال اذا هارعؤو
 0 ةفيعلادلا اهو ةنكلاءالاو صوف اواول١اهيمج نيدال نيب ةدحرما,اياوفى دروابلا اع
 وجدا 9وشنخوربغالارموانيا دروس اهلاقونلالا اهواؤّئط و درواباهلاي ناسا يللا
 لارا نيومومنب ساسلاندممزبههادبعن دهيم الوب اوهودل ميول انهو ةيسلاءذفو داو
 نضل دالع نرتب سادصزع اه ثدسو دارو مدمركبابائك فو ىرتلاد ناب ةيمل | ىدرر بالا
 كولا ديل انيق حاس ورصطن دنم عمن ركذخو سيده ملول دبع ماو! نعود عرصلا
 0 ةفصلاو زج تفرع تودلا ىف عد لاو هلم ةددّشملا ءاحل هزذل و هتصاولوتنمل ,ابنا ون جمال ادت

 تالاكد تلال هاو! هع ىدد ةورعىلانيديعس نعيور ةرصبلا) هاو ددادع حلال سن داقنب
 مالا ةدقارحلا نب لد عيال جملا هنم طم لامع دن رضا الو كنا اوبك و حدزاطخيز كيلو“
 هدير كلامز ضانخدان نديم ىوردفو وزنا يف مضل تاس ىدنعوبئلا قرت ناحل
 0 كليا ةبسضل درو لاذل اد صلو وشمل ابانوكسسو ندا نو الا اهلعوب تح حادنع
 ضنا رد صمد زم ىوددال اول اليمني ومحتسنلا هر هنملاو ده انما بعزم نطوهو
 0 ةضلاوزم ملا ئاؤوصْوشملاالإو رسولا بلا نوكسو نئالاونب اور هلوطءااللاقو
 ىلتزير صرحا نعىور نادمص)عانموجراما رجلا جر ويقول نب مهاد! نبدمامجل مساوعو مجرما
 ه اهتاؤو رام ةدصيمل ايلا نوكسو ضلال فن ىو ىرمملا مهاب انيرهجكيو!هنعىود سالعلا

 كودو الإؤصلادبوسزب ساري دم روما قرعلانمنلودومو درال ىلا سلا هدمت ممله



 مهارإ نيب لفت ندهن روع ساربعوىارمإو اني دحدولفل وم دادي هن عمسنادنو وجبال لعن
 الزوفسولو نوريخنيروضمو ا طعاانمم مميزاكو دادس سيل ذل ممدلؤ شان ان ودمالا
 كوسم د هرقورازلا اس دهخزي عزي مضلاو ا طدادب يلق عمسناكو ميدي سنن الاديهزنيدعسو ولوج

 .نلانلصوافنيططالاةدصلو نعسان بخو تداعادضتَنكفناربنبنعدني دمار الفا دينك
 سوادا جر هنا تح مودي ىدس تزن اكوساسلا الدوال انإو نولقسعيلاوم جيل
 كن مو لاهل بصويف مهنعيل فنا ينمو علاج ضمرايدو نالظ سكي جير غنقو هتف ويا مضو

 ىو شارل! ةم) دول هدا نعت ارتب تحس مو دتردا نا قس طفح لع ذيفوم هكون ولو داق 0

 اناوادمحيببةرينباىرماللوجو ةبنسلا دين طفل دونه ىرماعلا نزول ازااهزذلؤد علا كواعدم
 لبتتلا ةوالوكأمزلدلاقىرمالان ىوططم نيرا بن مربعا بلملادلو نمسا قر نال زيورعع
 يش نيزكأو اكو دلازمز ول ةمزاجةر يه يمس دخن رمل باذكرمتاخ تل مجول
 زنوججل ماا نلاولمانمااتسريليل ها نمو ال مازكأو ةيحاتداعاناتسرردطو ىوطلإبفرساببلا
 راقلالمانمتوطض مابا قالا وحش رلإ نرطلعامنال ةزانملالمإو اضياط شلال مااهلاقبوبوماوسانلا اه
 اهيل ركتامونن يسرا نما داههتنلاوالخداّسد حو اميدق املالهازمتعاجلو الاول 'بوشلا و
 كعامل يضرهم راجي فرصنم نيل اه تنلانوعيتفعنيمحتسحلا نويل الاوضاع
 اكرائهلا درع ىور تالا ءالبانمزاكو اهيفد نمت ا رمز نولسو نيعمنبوحيزع ور ىلملادام
 نازل زىبومذلصتوإو ا نجلادؤادوبإ هه ود نان سادبعزؤعىورب آلا ةنرعز رحاب
 ”قاعوخبا ضوه هادمو ىلا ومعي هدادصودصسن بقة ىورير ضنا مالا ءاه مشاه
 مالا لعن ساد روتوإإو نّسامبو نمضو مست ةنس ىفوت ىدانلا نامت نيورمتزتىوراندلا اني
 كم رمز ناحعانبدي*نيدمحو ىلسالا هر لعن ده دهس و إو دارج /ضدحنن ا جاللان مسلك
 هنئئورؤا زا مالادبعواورمتخ طع زخىور) ما نكس مالا داخل ثلا نيرفمجن نيش او
 الث دحنوجسلما نولسالا مو ديعس )دهس ندهن لفل ساعاواورا نحلل يعم اند نلخ
 1و دصسزرهتولادنعدر نام اذادمبو ىر انفال دعو نكد ذهل شاد نع كور

 كوبا يمني: مل اداوو مترا ملط ةدودجلاهإلديوا.يرمال | ىراخيازخالاو ه
 ياتو ار رانك امم اهل ةسشلاو نوعجحلمل نوبل ل اطنموهشاوورمهطإمنوجججفوط
 0ةيفركدوانهصايركدذ دائما بوما ىومالا نه موار كماهركذ تاعاضملا بنيك هسل ا ىرصبلا طفاش
 بهامش نعود قنا طعن دل والاب ؤ.اب ني اوان لا
 مامال دج ت دج ذكهددملاهذهل هانم نياوعرانيل ديت كلر انا مومو عرصبلانب نسا

 ”.:ويحابالارايلاو نيلالا بأي ت اضنلا نمو رخل مامجو نوعيجيلم نيرا نفل دهعز نائل احوبلا سلو 5
 م كلا زم ةفناطرلاةسضلاهرزه ورمل ثلا تلا اهو زجل راهن ينال نفل دحيم

 مدا قضاو ميلانو تا الانالوقيو علا هنري لالالالا زعل
 ءاسالااينمرحد شالو لاهل يي لان دالو ل نارا مداورملسلا ديطومال تهاني نا

 رالبأ



 ه اهيل يقل ةبشلا ضامي ءااوولنلا ند الاموال موتو قاقاندسس
 هشام نب كنجزيربترلاومومو مهذثيدحو ميرو ني دضاور ليعلن واوا اقام زيف لعذر
 ثيالطوزافالا نيرو تاذاصلا و ىلا )ماكو !دركذ زك داهنلا مهلك ى درب ناكؤشلا اناا
 اياكجزلملاممل داون راحل ايي اكسيد دنلل رش ولات ىرصلا)ماكداتناذصهت سان لاول
 عمم انعامقمن اكد اذا ناسمسزب مهاراانبدهعكيوناو ىدنت مه وهذ اديعئبر وج ةمجو دنع
 داوناراغ نام مهد وراس نيدمعر ديعيرمتا باور نحلاريان يل شيا اب اوؤتمن ادعس نيرول أبا
 هتاارعزي يعشالضتلاو | ى ّباهجدإو نيرشعو نينا هنسنينامللارواطرو داهبر ورشا دنس
 دوت دونبدمد دلما نيود ع لجول نع عدرا تلم نزال رماخ رشاد وهم
 ازكمهروايلانماردس معلا ءاهسز اكو اديفل خزي ديعزب رمصز دجنسملا جاو نسل زابركز ندعم
 الن نسم ول ةيظ تاع ضو كرفس ملا يدهن فجرا لاو! هذغ تور دحام
 كمجرةرناكو ةلمالاو دعس نب ةيذبق نع يور فل فال نوعن لس جديتو!راسيتلا نيو شيال
 اربع بيطار او ىلارفالا احب زرعنا دبعةنع ىور قضي رماق مايا ضاروو ىراؤيلا )سمسا
 رمال يلا! و نحن ديه نير ملارعراو ملا ماو ىرقما ماس دهن ع م«عاشلا بدال واؤالاى دبل
 ”نامإو ىدوجنانسحلاماو ىادصملاسايسنااباعمجواهغ هضفتو ىرعيل ال خنان نييغشلا عرحلكلا

 ديا ةواوماو ناذيلنو نئياو ناق دنس ناب مس نمطسوالز سلو تامو مهريغو ىرتور ا هضفلا

 ناكو هافانا لئلا هل وش مس عاشلابيدالاب ظن نئارالاىدماحلا ىدن لاح ازماسلا
 ه ونفاق اذول ل ا اهجيرا دنس. لاوش ف تامو مولعه ضعنو باها شارد |بهذمل اوناش يقي
 ةروسا زيموضرس ىرخزم يوت ومو نازولاىل اه يضل ادم نوملا اهضإ خو ىأرل اهنثئواو ا مهورماللا
 ه دزفالادم وبلال امسا| يمر ينحل! اسوا بشل نسحلا نبدي نع ىوربن اكقارنولالانسحلا نب

 "يئدماوهو نيل ةبسنلاء ضررا اعزلؤو نيا نيكمدعطونملا ايلا نيكسومالل
 هدو نمل نأكو كرايملا نب مداد عرمركي ناكؤشال رهام تاو هيم نا راخرأ ةعطفسا نموورع
 كو ومالادسان قرد نب ةيططروصنمو ا مصّين الا نفوفادسل درَعل هريس: امدشنا نمو ل ضفو
 هنعور ومالا هيتس سو! ناكو هونل ةرنا ص اطلاو) د قرر نببعسم هوجلو نارا
 ممل مزيل ىلا اسمو اجت يفط م اماليو رتل كتنسو ضيسل !كايونس )علو سوياللاقمما
 طال ل ومدن الاتي اهعب اولا وتبدو معارك امال لتنيدهشنم دأبت فطن اكد
 لسمو! شكو مج جازم هتلخ هزم جارخل سول !هالو و كلذ ماظلا نيكو دبلن و
 13 ةرامتجوتىذلاومانقرن نال قبو جدام الجر نيمبسروعسوإ هانا نأ ليز ديصملا
 ناكو بدال نك ا ناكؤملالا ناولس دهن: اطال مايا نا سال لعمق خادعب هيلا ضف
 ه اولا هلو ماسكو نلالادب رمال | تسلا ردو! مكذازكسدلاس فرع كشاذا هلئاوولإ
 راسا نمر ماجلدهمرعرخ .. يدم ةريزجلازمرانسلا ةنسح ا ميدق وزب ىهودم ىلا ةسشلاهدضدلم+لا
 ةموضلاوادنعثرح انا ىاب ورمل افغاني نانتن عت دحكدمالان اعني دبخكب ماد مهلك



 منا ايلا نوكسو جل ءازلا مكر يلالادم قاغوذالا يصلوا ل رو هلع ©
 !ظفلادعسوإلاهيمرنواه ىتنانياؤلخد ناهوزاىلا ةيضلا عز وبلا اهيزذلؤو يصماائلاوفو وأول

 يضم ة نسي مادلاةودصافلاّتيشناكاخوذال سو ندعادبعنب رعب لز دهادعن

 7 ننرحاربما سنس ناكو طاضقلو ثيديالإهانمو متو طفاهللا يللا دان نيف ؤ دمنا كبطل
 منيو عسابأو دينا ينل وسدكز نسم مابا إو نييهاش نيديخنيرهتمسمادرمع مالا

 أ رازللا نالعن مهارل نب د دوق ديال الاب او طنا الطويل نسا زبوبكزب نسف ابا و قاوسلا»

 كنود منيره نسا ادري كونا هنم مم مريد ىرهوجل لعد نسل يغاباو ىرطلا هسنارمزيرعاط

 2 ا وبعر اف | ”ءاهيرأو نيعس ةنسرارهس ىفوتودنواميسظفافل ©

 اماما ناك عرإلاووذ مهتما رجس ميتال ناتسرازأ ندم نمرتو نمرايلاةبسلاهرمنومااهرحأ

 .ةلؤتشا| لاو دوريا نال ل !داز الا راطسا لع دشلاهمول ناكو لي مياس ال يرام طاماشم ٠
 هللارانضانابهصاىرف ندير رفاو ناذازاىلا ةبشلاءذهنؤن١اميتإؤو نيالا نيتها لانلاو
 لعزة ئىور نارفلاو تارت )لكوف ناشلارسكى رمل نادال نر ةبق نمل يعرب ام
 ا يا ةبمنودعس نب ثيللا عمد نارقلا لخلف كلا

 لاهل وانما نفاسككا لم درت واكس رخل ادلى نم دلك نقلا تلق لوم ناكو مهرغودازلا
 كيوان ضالطم# راوذازالا نمار تيارامو اقر بيصن شوب سموا دنعكوروهيفا
 |تولورءنيوعكرت نمر رممت قطدراودا ذا ىل ةبشلاهذع:إلا هزل ريجالادلا
 داي ازالادكب نورهوم ومولد ىىهمسارافحيفإ نعىوربىراودازالا) از نملادبعو مهارإ
 و نمل ادبعز مضار ىلا مصاري ديعسسلادبعابارووإ سن عمم هتف |بيداذ اكول
 ينعم بالادب ولل ىراوذزالاوعوموإلاقو ظفافلدس دبع! ماهل دتع ىورا هوقو
 دهتساربعوإو هدورولاننلشسزغدلبلا رواؤاناكوشنلاورشم البقدادتو ىرلاب َسكو
 يمل اهنا نهد للحل ميار! ني رع !ناسإتسدتش عش ىراودازالا قلعت نديعز صعب
 اامزلو ونال اديومألا شائاورشعتملت ذ ةنسوهؤ قو وتم ةنس دسم رق نماوفرش ما 0

 يديرها ومالا يذاع .”ةالنرم افلاديعن ىلع نيدهعوجو سال |ىلا بسلا اهدنه هلمجلا
 يكدر .لمانيوعر كلؤرلا بشق ربالا رضوي هتسا تكي هدجنالاذغ فرعاتإو دسأ
 اكدسملازيؤعنبديكن سحلب نزعل مت هتيبإ مزال ىلاصا نه اكو ماد. ةرعم با سحلإو نإ ملا

 هانم ىدر مرورا ندهن دلو نوال نيك ديعلا سيد نضل باو ساهل دهب
 قوزلام ميرو يسرا: ضدنس خلا وف تدالو تاكو ةراعومس ميدخراملإلاد ىل كو انراهلصان
 امنا دالاةونجانيتاود ضالادم قورعإلا داش امضو نب معووضدتس دوف
 ”ليعزيونلائوهادبع ني دز دم ادب هحادبعو اهمال ذعر زعتر دعو ناوركإلاةسسلاورزه

 قو اههاددعن كايرو هينيكز نيفس عم رامرقلا الازم و غال رمل يقوي ومخالاز ةزمنب

 نيبو ىدككبن الس ندتدزمىور موتو علا ونقول مرا جد قئااطسنيدهتوراطعب



 (ضيلارمإلادبعنيريجطصتلاود! اهيمزاكتخلا خل هير صرس ىرق نءمترقوعو ناهسحإولا ةسنلا هده افلا
 0 يلا .الل منو ةدوديلا نيل اون ىرخال | هيلعارجيزتتورالاعلا ني عاجل ع طفخو نيرمربملا نيوطانملا سناك
 لظلم ,ركازكهناسار مالي ناجح زيدان ةسئوعو زلاةسنل هده .لملاالااهذلفو
 تيب يؤ نادهبالا طال امدلادعلوادسنيديعسادبعدا يرق لان طاو تيل بانك
 زر اديب وهئلاوا ترف ناتسهد دصض مسا نيلوقلا نمر صف عشاومافرعوداللا كلا ضمومو
 . رام مهاوإ تح! نعت دحدطح دلّ اكى لمصر مضحي دهل دم ندم عمم تلاون
 متلاورالوكأم نارا لاو يشن اكلاقو ديطعئناومعملا نسوي ةزمجسلوإ هنهىوردمإب هزم عم
 ليعلن نسل زعرما وضرب صاؤملا ديه مار ناعتن|) نعاوربناتسعد هصقومو ذل انمى رخدلا
 3 كيراراجلاو لاربسلادازطزب دهن نعىورو تا هلاعيزال ىبو طلع ميريل رك نب دع فبل
 معانا صو هانم طاف بيدا ىرشمل نمل دبع نفع نمي رح صفلاواو ىرصملاناهرلا ]نضل ىباو
 ذك رب ةريسثيدامل هذعننبكن انصدم ىماو لاو كلادبعورهسناضلا بنمو ع فرعددج
 رامر لا نكو ىزوربف باس نفدو صلاه هلم عجل لجو داون نيعيراو فور مؤوتوريايتعمإلنشم
 ذو ل نعىورين ا تسعد الور نينحلا دعس اما ناك ىرحالادهاز نشا ندم, سابهالضتلاو
 مار يملا سو نب ةرنجدنعاىدر مهددغو ىراوز ازال رمابغلا نيوموموؤلا سلا كي ىاوزياحفلا نب
 رهط عئور ناكرممملا هل ر هل شاكو نأتسهدطتادر نمورخللا معز صفحز دب عز دمل و [مسا

 5 قالا فسونب ةرمهيشلاو) هن ئور مهرغو ىرصملا | .نعلا او ىقوب|ملارراوفلاباو قلوب .
 نعت اوديلإ تنل بلنسل اره مداولاةشلا هن مل اتنفو لما الارق تلالادب
 حيو مداره دملمو وهو ةسنملا هزيهوفضل كو .نلعوالسلا هيلع مداد الو اجيب ةضلا
 مويا بيج زاجل قامو ةلعر لن امدهدجولا ضو ننالما نيون اانا
 "لي يؤ دس ادصردهتو ىرنالاريردانبديعرناملم او ىرانلا صاو ن هساربعو نيالا دواط نب
 ندهن ربجكمو او رلازلا نارس طز ريق رفسواو ناشد دبع ظفلاو) ضر ماوغد
 ه مهلا تلؤو مارا نوكسو رجلا ارداف ضلال ادم ىمرذالا| هيد ورهشلاب ثدحمقيطو تالا
 زال وممنبريكز ههارزمالارصول|هسرعلا نم هزل نول كبف نمانب ا ىطورمرذاىلا ةيشلاهدنه
 ورز نوسعو اعلا ساد دادزورجال اذا ليو ديم ةديبعواردنعو ةنيعزنييفس عمس
 .ةدتقداكو يلون يدالاذاحدإ هنم موو اد يؤ حافر ةرمرالا تسون حاو ةيلعذب
 قاد نيوكيوإو دعا صر ديمز حنو )نحره ةادرعيوىدانملان هادي ديجدؤ اسس ادواد
 هو لسطمتساو برج واد نبا نجلا ذا ملناش اولاناكوزانسعلا
 هلنار علا تا لانمإلاد صو! + لئن او ىرذال نمر ادبعابإ ناكالانتدو هنطورلا هدرمد نأ ولا
 ه ملكة خلرابلا هدم هروسكملا يهم الا ذلاو ةدورملا ئلالاب ىونمذال مهن ىرذا نعت زدهعات
 يضل نا بهصا | مانمؤنزال ذل يصال هوس ذا ن نسل دهحا يلا ماوه ميس ذ |ىلا يشل اهيزهزؤلاو
 تكا ملا ادا ةزحنب دعني مهاو منحى وردي بانسمل لاب ئوتنيدملاكوإناكند



 ايا ناكو هنع تنقال «ركو طنا هل سيخ تبان ن لع ندم هنم معمار لان
 باب هربقمفنف دورلاهراو نيسضد مس نس لاو تادوشاذلنم نيافوىدعلة سم تدالو تاكو
 "يلزم تايزلانصفحاباو كلانس ادساب عموما نيدو طؤسلاو هلو بح
 ضل ودابجؤ دلو تناكو ىزفيدنم عمت بسسلالو يد مبوحديإع نجلا هاياجو ْثدتفلازم عمي ناكو هصاخ

 ركبوا هركذاذكه ناهي ىرق نيتي موب لا ةضلا مدع ةدجرلا ابااهدس# ةدودتفالإب فال ©
 هياط وهروب ميمريهاذنل نيا طب جيخمداس برر قرم نا عرؤجتعمسو فال ةيودرعزب قموعذيرهل
 يقفل ئيىوهنم عم ايدل مارصل ناكو نا هبما كزقنترف سباب تدل لقي اكو ىلا نكسوتنا بالا
 ندا ضو ديجي رجالا يلا ةيشلاه دزه دشتو ميا يو ضدالازفف وخلال رثمعالاو ه

 ناو هلا يخهلانعذرسى رجال اددزي نب اخ نودي وأ رامدنلا نما تنال زيمر وون وانا
 أنبل ممولاو كامسلاورمتواو ىضاسلاكيون! دنع ئوراطسعو نها نب يرسو ىلا دواد ني ديمسو
 ندوجكيولاو ةرؤامتاما دلو دال دمى مبالامجاإو دخن يدي تالا كيرلا دامس ايي هورر اكو
 قارون دما يال بيعت ىلا نع تلوم ةريكتا ضم دل كم كبس ىرجالاهسادجنب نيش
 ةهنادبعندهتانبا كلما ديعوضلاوبإو ىلع نسال! ناوملاو ىرتملا اهلا رهف لعن فلو !هنع ور
 ةريتكفياضدلو نيد اةددص هنف ىردالا اكوا يال طاعلل هادم ئدمل عفو و ىركمانرغب
 كورمالذو ينس هنسسمرطأؤلا موو حانيكسض كولا )سايل و ئثالذ ةنس] دادس تدعنو
 يديم ركوبابا عمدادجي عل نم رجالا ناد تووملا ىرتلا عرمان جوان ذوره دياز يرمتوفح
 ههالعاباو ىرىرملادسو دمي ديؤشاباو رولا سل ادادز نيديعزب هسادبع مابا افلا بوعسنب
 قامو نيسا اند اكو نيو يؤ لالشلو ىرعزالادهنمىور مريد داخت او اهات
 كازيهلز مادي ضسدر ىلا عونا نان ورمي دهلبرصوعفجيإو تلو ناتو نيمادنس
 وديك ل شهلا فلطلبإ عم ىرصلاىردالا ادعو ديل بر عمرو هاوس تاجيوتلا
 كاران عم ناو .مداتلا هادم! كن عنااومكبن نيسان ديغو لكون
 "منو نيميراو نيمراو ميرا هسولولانم دسااناجخ إلا ىلا رشني نإ لع موخُف نسسدولا سب نكس
 طصواو اين دل ال بردلز ناكر ادخب ريل ننيدوولا نديع ديزي دصز سلواماو
 نطو دلل دهتنديعيرغمحد يعاب وراني نامبس يدها ودام ندب ناعورماب اجمع
 +7وؤ امو را ادينى علال متلو ناكو بيلا تبان يطعن دهلاكبو! هن ور رفد كرماسلا
 0س رخال ادلاخنيديعؤخكلانورعمو جزم برقلاه ولا باب رقم نفدوتباعمواو ةرطعن ان ةنس

 ىجالاعل انيس نعيم لهنا دنمكسوذومتسا طصاديعن اكواب دله رفعج
 تامهورانلاو وحطت ناارجالا ينفر اقرانلالخدا ةليللا رمال كيلي ممل وقبا حن تعم ذا ورتعلا

 "و نوما نركسو ميخلرتكو ةدودملا الإ. لجل! كلدن رحال نب تاتو ىلا لع ديذكل ِ



 ديمرادبب ب ابار دمار ديعمسا براد جني ناكو فشلا ليإورمورلاطدل سل ةيإم دوج زيناك
 دقو نديم طاوس معاق طفايلل ى دعو ههادب عملوا هنع ىو ١ثيدرلا يكن اكو نيرارلاوركلا

 ظن مار مول نم ىور ةبطوا ن ديل ملص كادسلاراونب نديعساربت بام ىوري كش الا

 نكس ناموبامان ملوي نورعل نزولا ركشالا وحزب تسون وموموبذكاو ةزاجالا )يسرع
 0 يكسر نحيل ايناو نئرهالاَشن لو كن ال |ىرون ملا ئيراعنع ىورب الإ! بشف نوت
 2 0 نودشاولا ةيشلاددهووللا امرتلؤ ورمل ادلاغو

 وسوم دال» هديع عملوا نما« ثدحي دارو دق قودمال انلإجحلا مسني فسون مهاوإزب

 :ةروعتلادع در مرو كرما جاو تتاو نال نوراق ئ دو ىدي وفل مسمن مادو

 وناس ىمدنالا انلع موق ىرمزالالاقو ىرهزالابملز اديس مقلارإو ىرطلامسا دبعزيرماط

 "مزيل ودنالا سو: نب مهارإن سابع مضلاوإو نطقرارلا نسف! اذمم مهسورنمانمهضاذيلذ
 داتا دعودملالاو ىلسصمسالا كيلا ناز ءناكو تدلل نسازكماهرو انوا سنئادهاز اسلم لما
 هرمعبلامو قوملارا ايلا عني نسلل زي دولس اداب دادغيمو ىعومزبنارمعانا ورجيم مساءا |معذ

 را دز سا ؤمرل ىو تيشرت الا .سورلا از كفا
 دوال ولااوكبو او ىل مسالا ضرما واتذارلل ئادضادسعن ديعسادبعو وكلا هنعىور معزول

 ل دو ةناوكل و اقولا
 7 نيراو ناذوا عبس ة نس رو ابضوا نذل يتوعد دولابغرا اذا نإ ض واومسا ايها وم
 زيدان بنانا. اأو نيسضت سدا يطال ا وت دسم

 س كلا ناكو ةنس نيعضو عيرااوهو تضم ددوان وهوا لو نعتسو يسد هنااا كو :

 ايسلندا درناو هدحو هلاللا ا

 ينام تاو ناكو نسل نط رجم املا دلع تنوع كالودلا تدل عجور أ انكم
 .ةدافو ينسوا ةنسؤم بجدو دتفراذ م ماتو رووا ظفاحللو دع زم ويفر

 لة يدادخم , سرا وكس ؤوزنالا إلا ةواةلثوونسو عشدتس نبا نكؤدشاناجم
 يل ذيدنالا متناول ىلا نان تنك ةردا كيو لا ةور مورا تلاو فإما ما نعناع ندد
 م يلام نم عمون تيدو راد فلاب طعاما اكاعيمجلن دعبل ن اكو جركل اروهنم ا عم
 واس هلع اكواد ملول مدنا الدار دقوا هن نعام ناك ذا لغد جلا

 ذكبدلم مواد دنلب نير مسالا ابا ةممج وعملا ةزيلا نانو نمو عضتوا نا ةنسدادنب

 يبول! دنصاكدر قل تسجل وسوم نينار هتزعىدو ىفودمال نسوي مان افتنسحلاواو اودع

 5 هالابموتوم ال اشاؤلخو نيو تل دنس ناطمرر م قيؤقو اهرؤو كاسل نيكو إو فددنالا
 نفل زم عونوهو سونب ىلا ةمسسلا هرزهوا ولاد دل لا نيسلاا هر فو نوبلانمو ابئوكسوا هدحوملاوايلا

 هكونمالا يعني دهع ني دهل نديم سحلو) مهما مرامتو امرا ىلاءناحتدشناو ءايشادنم]ماىرجلا ٠

 تف يعن اوولتساولا رس نبديرعن دمار اوؤطضرادلار معني طنسحلابامهسرلو زد صازءىفوبصلا



 اع ود دساندمأروفصع اواو ترقساذدلكاابلالافف تماطل لاموني تاتا
 فياملوراب كعرطوقبئ ذلا فرش تلا كعزمل ىلا 3 سن انمث تلافيط زمانا | هساوالا لاو تلاطتسال
 اجملها سنان هنمان ا هحاوالالاق كمان امدساواللاق كا ادد نمو
 نوع يلا ننانمفل تلاع مانا .هدسا وال لاي انجن يخت ركملا مودود! دما .ساا ناوي ىذا فرت
 تانالم هساوال لنا هراذ دوضريراس نعيطبالو اسراد بايالو الكيري لفشوقنىذلا قرات كلك
 اقليم تلد رزع سنا هل نبا مول ثلاسلاماؤ اوف: ىذالا فرعنا تلا نيل نمزعرسللاق تنانمث تلاقىلك
 الا راعي وهن ىذل فرخ تلاق بع ترهل نيم علاق نان متل ةني تلم نمانااسهساوال لاق

 ااا زطصصلا,هاحلو لاجل بخلط حنو لوط زوموقلا ىف ببال [وضنولا نول نمؤناو انكي لعل
 ظ اهتجاس اماذالوقف ىذلا فرشالا ماس نمل لاق تنانشنتدلا بكب تيلي نمانا ام ساو

 ظ لاء راذلعانم)ج ملا تنا نمفتلا ماس زمانا اس هساوالا لاق امدان نرخ نحلكت دج لسف

 0 فيمي فل زرابلا رمل زالفامانغوابفن جدير ةبلح باور ملل هالالوفونل ارا
 اكرلا نانا ةىلاولل نيؤجريلاو تانمفنلاق سراو رم نسان ام ديدارالل لاق اهواك تبغ مسؤإوم

 نممف تناقىلاولانمانا امس اوال امت نانكلاور لل لالا دنا وشمل موللارأر نسال وني
 ”نوكز يلاحس ناخد واسم مافراسدالولاوكن الو وش ىذل ارت ال انراسدلو نملعبلاقتما

 اليزاؤعو ساده كيل تلاق مجإل نائل الو نيزعيملاق تن نمل قواسدلو نمانا اماما
 مي رالف سادسا ق اساسا هساوسٌنب !ةوركوصارضه دما ءايعأب ل فوقي عذلا قرشا
 لل الوروقباهد تلا ذاق مسدأ كاسمال كلوب الع اتلاف طف ناتي تيل اممسأ قة سلا زم
 ,مالدإتو هادي دجال خالة كيو إلا ةضنكؤالو سالتتحو ال بهذا ميسلون ادنإب
 مافن مايل اودوعو اميلي ةيدىذلا قمتانلات تاه: زملجرانالاهىدعز امنفاومدإيا
 والا مرزمانالا يمني وسع طهر راما هناك مقدسي اطهر ْفظنو هدب ما مرام

 كرت ىلا نيرغلاتلاق مقزمانا القروح ناك او سام هد سيلفىاءاطاو يمنا هسا وشب! ماذا فوق ىزلا

 قتمامالاَوغب ىرنالا ةرهطا أقم نلالا_طرس ده انما ديلا اني رتلاك تجر يخل اكرت ©

 روك او ناتج ىوف نمير فومورزالا بسلا »دهم لاءارلا اهل ؤو ةدملورلوتنلارنبلا هو
 ةقاؤ فلول عدوا تسجل اىرإلا سادبعنب ماعز مهانانب نسحلانديهزسملو)اهلإ باتنالإب
 كرو يازجي كي نإو جارسلا لباد! نعشدحورصمومانسلاو ةريؤلاو قواد إماو نارا

 كوفاثلاقازيو ةةمريكباذكدلو ىلا سهلا ل هسئديعو قوريملا لوكس ويطل املسن عمرا نربع
 ًايِصن نبع سادبعربا نعتتانملا باك ةيلاع اول لو نسما اولل اوبشن طعدنعىور هرايمل

 هسادعولإةهنمرتلاب عنيون مع ةدحوملاو كيم ىورلاز ل الان عر وىوهو اذ ادصلوازجالا رجلا ©
 .ةدودملانلالا قفل ركْتب الأ هللامإو دلل هني دح جمله يشل رشلاو! هنعبو هرباؤعيودت وديع ن

 بالامل زريعنب طصر راما! ةسمسلا هذي يخانوكس ريمي اهلاو رمل ايلا



 اوال انملا مخل نولي 5و نب نيب هل سن سمقو دصف رار اهون! ناطغلانلاسر !هلسباكددت

 انسخ طعوس كن فرط ود وتم ىلا نير سلا قرع قب سطح تن نمقنلاق ةلسح ضمان |م

 ىلا غالى نرمتذاتلاق ءطماب نيرا نا نمل ةريطئمان امسافة
 نكرم ابعاد نيل ناكر مايل ادعو ديا ءار هليمأم هلال تولوا لراعي مابل اناا
 تيا تلق دلمإب نسان) مدس )واللا ةرامطل ام دنس س هيلع قفناو ل مابلا يرغول امان
 تيسنناو) تيس ناف كال زمن اذل !بارملاف قد ان نيبمانلا ل ضاىذلا نرمساتلاةفضت نمل ملا
 تاق عصتنماناامدسا الل اقل الحلل مامد نان ميلف شومر يرانخي اللوم كان رصمملا ضن
 الاقاهروباؤيسو ادلب لاهله مدنا تمس نات لوفيىلا فوعنبانلاق متم تنازمف
 ىو :ءازختر اذا لوقمىنلا رشا تاق ءارخنملعرلاق ننانمثتلاة زي سانا امسارال
 تام لاق غار زمانا امدساوال لاه زخل رشف قزم لدمج تيك تعادو نوره بر ئا هز
 امتيعو ليرد ةرطرزملا تمولو ذولا مهطتس ال كتمو لوقت ىذلا توتا تلا يركب نب نمزج لاق
 هلال هيما لسلاح ملا تا نمضل ارك نساناامدساو الملا ةرسصلاو لش )مال ركل
 كيرلا ذا نيلاولس هدا اير جوماذ ةبما تن اكو انهادقخ ى انما لعنه انيس ةسام وعول وقي
 را قم تلا ةوتعزم لعرب لا ندا نمت تلا هيام نماناام هساو اللا انياورمدساقييرفومنال

 لش مرنم: تكتاطداو نمتلذ صو انشنا بروس نامزانل نامل نايناو نضل كامل
 اماذا1 قي ىذل نيوتن تلاق ةدنكنمليررلا تام تلاع ةرتطنسانا امهر الملا ةرنرلا تنصرف اك
 ةماعلا نويت دك ةرهلو جاشالابو نفنلاو كلاب و ةرطلإبةيبلاود ىدنكازقا
 تيلي دسا الوب ىذلا نتف تلادس بْن مرسلا تنانمففتلاق ةدنكر سانا |مهساواللاق

 كيومانااممساوالل اذ اعارلاو كوش 'نزئال و اهمدي يح دس نو اان, ننادالواهجوزفاعارذ
 ماها اعر بوحمون ترادنارما ذا وقد ىدلا فرش تلا نادممزمل عملة تنانمفتلافدسا
 مرا تنانمأتلاق ناديهم ن١ مدس! اللات نانلا نم نيد أعأساياطملا نوم ممارللامدلا
 دمي ن:كاورافلاو سقرلاك ممترجو دوس مهقيض) حلم اذ ماين دلع لوقف ىذلا فرعا تلاقدمي
 :ةءاضق ملدا تدان لاف هني نمانا ام ههداىاللا ةرانلا!براضمولا نم تسلا كدتيفرك
 ندلاو ناطغه)ذ ناب ةيرام رضمالو انحتمتو نربي رسام اذ نرخ اللوق ىلا فرعنا تلق
 كذا احدا سؤ نمل جر لاق تان تلاع ضخم اناا هعاوال لا رفس ىلا مهسيفراالو
 ةرافلاوهالاهرمهشو ىلسلادلا نم ىَرمسْننارالاو ناراذلا يلطف لزم تعظم خا ذا لوغب
 ةاهذههدادمسال ل هز نا رلوقب ىذلا رشا تلال عز نصلح ملا 5 تن! نمت تلو بوش سانام ههدأو

 ةنمزماناامدهاوال لاق ءاضلا جاجتو فرع فولالإتسام انسلاو مهطرا ماغي ]يخش
 نب زءنمانااسدداو الالة نيدالو اءثرعوك ربل هليشنمالا ةنسرمل هول وشب ىذلا نينا تلاق
 ياني ايهل تكركدت اسجل ورعرايرلا مان نضال محلا نما ق تنم تناق
 تطمع تلا نمت تلا محلا نماناام داو الأ ماركا نم مهلا ذرالو هيت تتدصاذاؤعيامد



 تعي ناينبو ناب ممهرنإضلالاقق نانا .هيريوعمللاةف نانطعو اّسب ؟نابيْس نور
 تيبونإيرعرلاظنب يوكل ثيبو شراع نين انس تيب نادرا دب نيم فيد تيب روطنمو!نايدلا
 ناورل اكول عاشر نبناورعتبءالومدسوال نايسعنيمفدحز نيهز تربو دلو زن عيبلا
 اور مومسوزا جلل سالزابجلا اير عمم ان نناورعوايتلاناورمون اجل ناورمرا ماد
 يسيل مس يطل! انا قسد عما ونيل لعب ىصزي دبع لاو! نا ظلام نمديس الاقل
 وانا ركسملا ييسر ن نسل جول! اذار ؤنطلنن نيسحلانبديعيسحلاو ان ئنافسال ا لب
 ديب دعصؤب نيرو اجل ةونملا نرمصم هديت نع دايمن عيبا ىرصلا جملا نوب
 مهلا اوم مهلعدوف هل رسس نرسل ةرهطلوموجو ديط !ولبش ذياشل الفد ولا عي هانم
 ماو ئاراوموكلاو نضل اورديتلاو ملاذا رلا اذا عنا ةرضم داس نول موتلا سيلا
 رلل لاق مءانسلاولاقابيسارعا عاتسو ادهم ع سرا وف ملس اذا متاف لاق الا اولا الل اق مهمانسلا ولا
 ملطمونباذاعتاقرلامالاولاتاللاقمءانسل واق ماقد هترساوامزلعلاملطعانانطغا ذا هناذل ا الاولاذ
 قرض نام زا الفلا قالا تراسل دادودماباوادودماهأ
 نيمو والا ٍجحل ةلذزمميزلالو ةلقنن عب اكل مهذل مزممحلعلاو نازي الاول
 ىلإ نايفاطلدماد ىدبإلنديعز طن دمع بحلوان هرادؤ دوامي ىراش ال قابلادع
 ني زردهلا نول ان الما ىداَجنالار انج ؤي مشل ني دمج كيو اننوناحلا نوماملاز نسل نيدهعإتلا
 دارا هوت تنسحلو هوك راع بنمو برها نط أما لائالاقىودع مْسلوىدلزلا
 لاق للف درلما هلع تاو ولاني ماعإ باس كامل رم دنداهر جة ليجلا
 يتلا تيب طنطحلف تلاقال لام داب ارصتت تار مؤ شد ول مضتو كيبل نست ادلى يرحل
 اي تلانمتلاة ناطواورناتستت د ةيخال زم نة داجسبلا تيا مسداعاو ادب ذاع
 تلض االسم ال نم ىدملء ول نرطب ارق ىذلا نرتقي يلعر.اق نإ
 ناواو تلو ذا اوؤيبو ا عبنيو دم اعشرءوسلانجت عن ئمىزانجلا للاخ ىراالورانهلا + ل ناىرا
 ههاوالالاةتمنم!ميباموبتييذاموانهيؤا مع انيمشا نبذ تدون ميسا كبل لت عانوغي
 تفرز ده وشي ىزل اير نلاو ةبنصؤب نمار لاق تن نيف دلهإب بزكل هام تلا مقسم
 الط نيل لاق تانمهتلاق ضو امدساو الل قرروا نيوظاك كربكمنإلاي دل نبع
 .تامازاعيداو نلت نوي عؤيراطحاناو هع ويس نو
 /تلاقدرالانسلات سا زمنا ةلبعيؤب مانا امساوآلملاهمصاو عاززا ند طساناذ نيراي ع
 "الوانها ذل وهنقلا اماجلو قمل لام تلك الو ناتحزم مدر ا تعرب لوقي ىذلا
 جاوطونلا رفا نلا ربع نيطعر الا قانمشلارالا زمان اهساوالالاة بلغم. حيطعف
 لعب ا سانت لاقربعؤيمان م دساو الل اتداغتسممولبا مرش امالغتدفو ةيبعازا
 راقب نينا |مديناو اللا ةرايسإ ايباد كصواق طب توب انف نمت الط قوزلا نرتضاتاز
 قاله نايل ناجن جدل جيرمن سلوقذلا رت تاق ةلسز مليا تانغ

 قد



 تسأل يللا ساونا هاد مزمل هانا رماطلا ينس
 كي يصولا مارت ؤع رمل نعؤت دعوناقل اراك ريس سارعو اذاوؤشرل ادعس نيدجل
 اعلانيه نقود 4 ضم رعنف ادعاقر موز «تازناك واولاد امحزاو رعد قولا فصو)

 ران يا كوت نول ةزااعنوظفاذق .الوعذ اوك

 اًيئادصمم لنه ورنا متزن رطؤ لاو ذ ةيلسنبهدا ملقا نمنيرلسمل اسف ىنصت ل رراوتل ادهز مهم

 نمناكوللا دهني ىمق ندع نب كلسنب نوع يضلل زب مشا هل ةدامز نرّئاعْلانلاو
 ال رفا ةديعوبا ركذارمف ىريلا نان يطمح

 هز ااا ىلارطملادب دم كلام ورطدل ل انف هلم لمهن ةصسصحااما ناكو ا ءاشا سرا ناكو قرط

 اثوتت زحلة رضا نلموفلرهن انو اههتون دعب اعلا نادعا هتف هارلي |وانقنأل بل اتن اكو ىللنمتا

 قرا ةير بانك ط تي دحوؤعب ا. نمودو ةصصضو عن انيروإ لاف ودون املس
 هلاماو قرط نكرم ةيويقااطو هلبطومو مهموس ممن ىلا اونمج داس طاكع تدر الكواطاكعمو»

 لاوناكاااقة شوي كما العذال جني: ناو وتب بارو نييصحتوب دم موب

 ا هرطملباد نراعي هدام '.هلعتيدحوم ناكولا ةوربعا ناوتن هنو دما اياز

 مقوس هنا زم ةينزعؤب نملوروهد اختدئمووسسإتقو كامب فوعؤيوخل لل ماد

 اها كيلاعصلا وام يانان) :اننافايوكأ نمارس! سس كلذ طلاق ورتمت اجامل منا
 كلا دادس ميال : كلامه رن زعم التملإو: :امت عينسالر ل زعنص ءاهلك تامين رمي تل

 اهلا مكمل تنل ابرج ىدركو نول ان ابالي نيود الذ قاع
 در" تاكلون ريع مل سادبعول) انامل فلان نسحلازيطعزسللو ان تلا قواد
 كو خادما سحلب ابا عمجراوبوب نير تدعي دعس نيدهتاناىرهو كلة رشملا نسا دع ىلع

 ىلانير فص مساع رتوعتزب سادسا )سرالاةطالاربعؤرراةهزع امساز ١ عسريوعيلاق .
 نانو رعلوف اوهنو رشا وهو ست اماعتم هطعزمر هرثعا اق هنئاذانافانمرف كيجراثدنعنا بلاط

 م بولاورعان يشف نرفض نمو رفش د عسومو دصصوف مانو مؤ يدوي قدخؤراطم

 اعز, رمفزب ةلط نات ل ارلانو برا
 دار ماركا بواب عممش انتوم نعد حارجتلو ماباراجاولا و ماسر جلوس ىوقل
 ا راقموملاسمل اناهغد مههلفراد ىدب ا وفقووتل راسو الو راو//ىزطخلا اوساوومملا

 اهيأو ادوصا لظازموادوزملب صلال ضو مكاو الو ملول لها الا
 هوانا نال قاللاق ّسصعصن ملعرمإ نا موكو ىلا رصسو انها نالوا ملطحل دره
 .اع)موالغمإب ضالة انمي, ندعما امنا نفاذ نالاولاك ملبس نيه ةدانو اه ةدارسو
 نمل عيبروف ناسر لا رمرادوب ف تيسلاودمس ىدذ مكزمددعلا وبلا هسادبتو لاق جينس
 تل هعيرنعددسلاو ملم رف ناسرفلاو راعي هدعلاوردب بيف 7 فرف نانطعيف سن
 فز وبار ع لزج لا لظضت ةودملا اذ راكةزيرمزلا سادبعوو لاق نابي ىف ناقلات



 يللا ةداخب نازل ةؤمااكعذل اا ةان ؤس نر طسودييس لم سالو سس استو
 رايس علا ارضز كاهن فال قوم ناك هل اق هبال ناو عل لرب نموا ناك

 4 [ؤننلب ناكو يبرد سوهو هللهوانف ىذل ميلاني الم ناك نفللاةومز اك هيل القتيل
 هكر ميردس ومو هلو )نفعدلاجودحمزبذاسحا6اكبا نيل ؤمزاكالعذل الق تاس نها

 نرلاطعزهغس ةمسر دعب ىزلا رمزي دلاخنا6 باشا ة مناك هرلالاةرسبخزيثعنالادنم عرف
 ناك حنانيا ننس اكلنا تاهل الهام لاسدس ورمل الهالوا ميول امال نع | وح
 امنيا مرام 1ذااط نفخ ادوس ارز ممل مىدلا ءاروسا يارا بلصرذس

 الاطلال ىدلاوواتيبز نماردص سازج امدلاو تول طنا يان اح اهرزيوؤحتوللاههذدمو
 قو هورداو لوا ناكو ةنس نير مقراسونل اوف َيسقسن اككنانفومن العزل اذا امبكأو ىنعا
 طا ةهبطسراو سوف يلا طة نرخ ض راكونل انج زيدي عساي نفل ةؤمز اك غول اق
 عدمت زقلدمي ىو اعلا ركهرزنلاث نير نمي تيار ناره ران ةرلاقوعْناك

 ةييلاذ وتلا نباص دحوم رجول بازعى با طعوب) هسار صوري وملف ديلاكأشىزل اذايلا وسب
 له زءؤحب الجر هيلازلسو نادت ترضي ديسازعاملاعناكو ىىودسوي نمط اطلاطها نمر
 نيب مدلل ذو التف سؤكو ديحامطعاكتمارمل اذن تسلا اين زينمل جو طن
 قطع علب ماسالا باإصوف ةيلعاجلو داو ما ”امراوسلا نسف اىزلا ةراعز قيما كاهن نساك

 واذ دلما بل رازغلا عب ناكوذلا نها ب ىوعناكأ كنف اةؤمؤاسملا لقمان ننلا
 سوط علل هريصو لس ناك بازل ةؤمؤلا بلال اذ ارسم بنل! هؤاطع وطب ورداسال ودا
 ةدياطعراغاىزلا ةرلنقني د طقز كعب نفل ةؤمذلاببشلالاق ملوي نم تل ها | عبس ةدعاوتادغ
 طولة اوس ونت ذلا مود ناسحا نذل زلنا بالا
 ف لاخوي لهرل ال ةراوهالا .ييوعدساهتأو هسفن نيا رشىذلارو نيةارضن ماكنا نفل اقوم
 ع اكوزلا نوع نددوسن امان نفل ةسولمل ارفاق ةنس .نيمجدأ عمسارو مودا ىدلاروؤّتفع

 ةيلصإل يشن ناوي نال قومو علا لاف هلمراو مقوم مقومنيرغيدمد فش ماكو ةرافو ىلثلا
 .قارطععتلانايلتدبمزا6لفلاة زي الاولسر.لسالسم الرس زاممونلا
 الانا ولسا انااباكطاونركمل امم تكوإناو نيركيىرسادل نهوف ل سو هلع |لسدسا

 .ههاديعنا نفل ةؤمعذل الق نينو ةمب دار جلصرددنلان نيسفل ناو نفلا قوم
 "انشا ةؤمطعرل 0 ا روسالا
 يسوم عدس او ةلاج ب مه)كأناكوزل رون
 كحل صاوجؤما ىلع تفُحَتكَ منادلاك 104 م 1 ما ىلا | اذه

 اداوم ادن ايدك لدول اتقوا عرك ادرس د دم نوزع
 اه مك دانا نا انس مدنا اسطر
 يضل ةددنم دل اره بدت: نيجلاف ىركء لاف دزعر دف

 ايلا



 1 الانا تفرف دا ئلجالا نما ناالازي - نيئكالا نفل اي 1مل نذل همنا داتا مهتانم

 تلق ءاشدبز ماذا تناذ :لاق نركالانمتلذ ممن ثوكل نيلدال انا ميزي رمتزيلمتل ناو اندم

 رس راوايل'ناودصسر وحبذا كاامدو دحلل نا تفرض اداب! نيماروعبل انما دوردلل نال ذجأ

 افتار زرماىرذلا نهال قرجل تلة ءانسديز ناكل مئبئماذ ان خل اتدودحلل ن.تلؤلاق
 اهلطتحوب ماذا تن اف لاك ىرذلا نمتلد لاى مو سوعمو ةعسر متاوإلنإو للفتح عزل ان ترش

 راو عوير ناسف ذ إو كللامرودبلانا تفرع همن يان ءاناسرفلازرمادودسلنفيا قمل تلق
 ص «ماةنيزال نشا ةطح تلدرلاة لطحن ب كلامي نمدما اذا شالا ةرودملانمتلذلاك مارا

 تلازم تلقا سورحهاو ميبهطنيسحلاو يسر انقل اومزاوميسْنالان تفل ةاتلانممانيلا
 هلل يللا نا تيرض باشا ماب اهلا نرمابابللاناذافؤجلت لفل مرادؤبنساذا تنافالاق
 دلل تيل نقد سادبمؤب نما ذا نافل بارللا نم تول هشاحمباًضلا ناو ْسي بانل ناو
 تنافي ةنيبلانمتلفل اة فالحل !رفاوْرل ناو ادن نيرسدع تيسلا ن١ تفرع ارلا نسما نيدل ان
 اناومهزحتارصسو ّيلعو الوتفلو امل مرسلو هدإرر نافذا لماتلووسدعزب ةرإ,ز ب نماؤا

 ناس هلالي ارسل يلع نايل .يقلعزم تلق تنا موا نناكلامو هام درعا هتوادسملو رحل
 هنا ةسؤكعو اريزدل ترلوف درس نيورمتب رشي نامح ب اددمه ةوض دل ناب جوزيف قلعت
شد تن ةرعومموماملا ل ظخدل تدلوف ةرإرر نب بجلح

 نفخ تالت يوت عدا صوب 

 نافلاق كافل كول يتعالنضاوف نلكألا طم ناتقون توه |مؤلؤ ابدا ددهبل تقلا ق تن

 املا! نرسل ملايرعم مت نلت كتفرعؤلا وت الناي كلما نسؤادلم نابل احلاها
 نسوان سدنملانيبزم انيلع مد ادم هسنب نيسأب مورولان دادس حبنلا نهلادص
 هلاليجزي ريع ملسولان١ ىادبلا لس نرفمحزب باه اريعانا ىرمل اساء اشم نيفظنو | 1

 ظن زرق اني ىرّيلا داس نب سادي جانت ىلا )لعزينسجلابا اناره فْسلا دم نب
 يني ولت ناسي نم امدصل او نيوكب من لعبرئينل لاق لحما براشس نع ةرانفنع
 دفن اديعزم)سر,ىلا 6 ىئف كننم) نشا ان الهزل ارل انو كمل ض١ اذ اوال ان اذ ةاش نرهذ
 ةلماجلاؤواسىدلا مزيد رمتناكاكنائئإكل لوقا امام 'نكلو سل هلع كتسادعلو الضم تسل
 .ايضنز نينلا مها سال ؤ ذهل ناكىذل نيتلازب وعز اكاكن نشل ةؤمزاك ف !بشلالاتمالسالاو
 ياس الاناهنملع ضدك اوف ناكوذلاةراحبئنملا ناكاكانفللاقومناكن بشمال
 نللاةؤءناكو ابتلالا يذوب نم تبل هارياضحتعاىذلا ”ريمجز هل فصم ناكا بانها ةم
 انما يماصخل نر يس نام مننا همن اكل ابسلالاق زسحجلا دوق ناكئدل ماهر نب ديزي ناكأك
 اتاري دعم وصهسالوسر هام امرهم اناكو )سو هلع هدد لصس لوس يلا رجله
 دل يو ؤسو ديطع الصدم اذوس مهر جام ىذلا دوللي هسادص ناكاكنانغيلا فمن اكرعنلا
 .وطسا نال او ئا كيل لسو هيلع هسا لصس ال وسر دعم كو ري دبوطعلاوونب تلساولاو نيكس
 يطاق تاكلي نهب مودا هرلوهدانغلاه عبو نيضيبصؤب نماجر هافوجيط ار زماو دع اوهض



 ىلا ليلا هده تراس هساولاةفنإمنبانإإتلذالق انيس ١ئباذورمتدبصنينارمجهنبا دو سدع
 تاراؤادا وانا هلبللاتدههيتلو كفو كج بجلحةنازبا دلع كنمعلر ىحت غن راني اعلا
 انا فوسلا).سنبنيسإم جورموبل اذ دادهس ىرولاسنيل اري, دهل نبط سمماناكرلاوب) |: ا كنملعاادمل
 قانارجراكينب سادس نحت السد !ن نايل عفن, بامولادباناىرتلا نينار زسملا
 هلع, نابْيو ديزبناوركذلا ة نجوا دصس ان ىرتما دبي سادة وستايل نبل
 02لكعمونايشلانمرذعد مو هنطحإ, ىلع جر اذا بصغلابّنك ذا سابلاحتيخيلاقومدعب رب ذب
 لاتفلمرلانمتاّنف هنم توئرف نوالاولا هصمنيذل الاحرار الف رطل دل نوعسوبو سانلا نوي
 قوت تسلو ىتوقزم تس تل دلة لارو نم ادانغلاهتهتمكو هنعتساوف اقرت ن كس زم ةريهزم لج
 ساما ق بر ماركر مؤ ننخَقلعلر هلع روكا كو ماض برعم هاكزمتسكلالا كة عالد
 افلا ةدنض مالمو اسد ناسيفلاددار افم' تضل ةاجرالنيماناسفلانفلالا رض نمؤعر كلذ
 دساتنزالاب دارس تل ضاق جيلا ممر الانشلاذ المل تلف قدنخ نم ما تن اذان اجرالائم
 ىةنيزبو تاترملالاورلانداراشا تليخل اق معا ازمماؤاورلا نفاذ امل تلف كباطزدا محاولا ومزخ
 6« رم نيلوالا نيم نيكالا نشا ةللتلت ميم ملاذ اتناف لا ميدل يسلب تلق متو ميصلا+

 نكالانان تلق مم نيورمتب نيالابو ثرلالو نيلو الابد دمدلو نك ايدارنما تتلق نيرا
 دلال ب لابوارادن١ترلمفد انها انيماىرزلانممارغلا نما ةجل تلفديرندلو نماذا تنافالاق
 نيكل ينم ملاذا تنال ىدذلانمان تلقب نيستا نماءانبلإهو كلم نمةلطنحن كلم

 أ ةيهطاباعلإدارادنا تل بايلل نيرا باثنين باعلان فال لات لميت لظنح
 :يسلانلا قامت قمرا دنمسادرع ينم ما تنافلاةىايللانم تلق مرادنب مهاد نادل ابو الشي

 ناش ن دوز تنافلاق توسل انمتلق نال ذهل اززأوزلادو ةرار دلو توملامداراشا تلف اوزلا نيرا
 'مهارإنب مهادع مكمل نذير لناق انس كرم مهنيا ذنادإما كسالناكدتو سدعن راو نفاع ذب
 هعناربعز ريخز,دجل ساد صول! انا فوصل ال ضفلا نب نسحلا نبط نسفلو'تلاقا.يطت خارق دادس ىرذجلا
 اكئيرينولااذاشدلادعس نيرون سحلو)اناىرهومل خلان بمس ادبعنيطعرهضولإ انا اكلالا خي
 رهح ونموها ذا ناجلحّتطعنب ناب ن دمز جلا ديبازعاامزتسادصزٍ بعون دجكموئاق
 قاض مدل نهولجراز متن ديلعو مولع كش تارمضأ) اق امداةسلملابرو نايلي لت بكر
 لاقانعتنرضا انبشنا لف انتيسطميلااهما نفى نفرغلإو هسا بحل ناديحو رمز
 تار دف يا ريالو من التاق ةيتأ فز وسان موجات تلظفيق نوفر تو يقي كتنلي
 نيد تلق كاني عطل برحل)/ازلنمعدن جزم نكمل ى رمال رف دسار نع ومحور مفزعسانل
 لاقزمتلقلاةتناامهإنهزيلاورئاضفورضمو عسر ناكرايرإلعتينب ترها نافرلاق برا
 نااذاتناغلاةاجالانمتلوكوسدناسرفلان إو قدنح امرالان ا تنرعتلاكناسرفلا نيمااجرال ازا

 لات ليلتلكللا خاليه ناونكودّسزالا نتن دليم زال نفل ةاجل لقلة قدنح
 تلميرإبرلاطيسولان او ممول نءنلف باير لاطيسولا ناو مقميتلاناتزضطيسوو انما معلنا

 يلا



 هاوس قع داوم جلرسو ذاب مساىلاايادواوونو |مثيمو أدع اًشمللاكسراانالسو دلع مسلس
 م توابل خدي .مإبيرلام ةيلعا جف هضاب ارلوقيومو روابط نياق لسو هيلع سالم
 لاق وسو دلع دساؤمسالوسراوميا مانسيإم يمر يالا لبكي 'ضرف لاق مهي وف نورا تاهو
 دي حاولو انرعتسا مما نايت عمو ركاز ناك سدقو ٍلسو دلع سال صدسالوسر تال
 هلو نت فادملا تف رفع داهادصان  باتخفلريعزي لسن ساب جودمإانادادبنب ىفوصاانمتلا
 "نيد نورك اهمزبدملاهناىركملاباهن نسم جاوا ان يلا ز سادمزبع
 رسولا يلج إذ نب قطن نادش ندين جيلا هسباؤع ةرإيز نب بيلح لجن دحزيسمل
 هير ميال, نسجو ناهس مديل حري ند كوره ذا لال تلؤف
 ننال ادطزم مجال ان ئتفرعلو معاذ احبابه رادلا طيري تلذوافرشس وطلب تضف
 لاب ىيعاةزخعاعدمل عمنا مالنا ةنب طع برها ءذحر مرر ناطق رضا ملا تدلل تاس
 انا كناكانع تشاو مقل تلا ساس انشانف اننا لام ميجاصر الات موعل اعاد اذافيفامام
 ما اجال اى ديصرارلا )طعس دوق متستم انركتسن نك ىف كلذ نام ساو تلات نيه هتجسم
 طنين برها لدار انمو كنمّوالهساداو كاف ءال برا زمتنكؤه ساو لاف يف مالو
 فاق برعنانمرما تا مجافل ننال قرم نمت ذرلا قل امهائف نما ورئاضفو ةصيرءدرضمولا مد جبرا
 ايزل نال ان كلزكت ذل قى هنضم زماننا ذا ةانا للنمو ناسْلاو ندنخ مالنا
 . يورد نال نانا ردا نمت نغطز دا اجلا خزالاذا تير ضلال زمر
 انشا اقانا نلركتلو مهزم امل نانا ننام انس تلفد طلاس طسولاو ميةمهلن تبرع
 تاجورمزيخملام اوغلو نرخ ئلقالاو ةاتمددر نيزكإلا اتفرهلاق كرحملل ماو نعم نيل دال نيرا

 كاقدانلانيمادودهلان يدا تناروجلا نش الا الذكت لت نمبر ينم يما ذاتنالا ةانانزكلازم
 ”كلامؤبنماورملا 3 افلا تانإروجلانمتلورمّلاو مادا يلا ودسس دوددللو كلامر وميلان تقرف

 قره سوموكلانيدلاو هل طحنا! تنرضانتلا نمرما نيل انس ننال نشل ةانا كل كلذ يمل
 للفرس ملاذا تنافا ليه لاو هللا دنم ترام هساورلا ضان فال نمتلنص عوف ةعبراضملاو
 ؟يونناهيظلاو كلامو توملان) تفرع منافل نيم ناسرفلانرما توملا نالاتفانا كانك لق
 ولا جارودبلا نا لقانا كن دكت لق كلامؤئم مهلا خلا تاناتربلإنتلضف للان
 ٌقلاضانادودبلاومتلسفةد زملاىنب فان او ةسطجو:رموجل اورم: احس ودبلا نا تفرشيلا باتساع
 نا ترمى ضل نرما ىايفلا نشا ان اىالنكت ل مراد قي نع مما تناهرانيسالانامةليلانمشللا
 ىبنمدوما|ذ انميات بابللانمتلسف عئاجيونب باضحلاولسيىب بابيلاوسادبعونب بابلا
 نعت ةدمادع الز اولا ةرإمز تيمنا ضرفازلا يرانا القنا ان كتل ف سابع
 نبال ةرتلعنب) لَم مم نا ةرشمدلو ةرارئ نافل قانا كلك لف ةرإرز نيورما ااا افا ايلا
 سون ابيسدل ورفع نافذلاةمتلذلاو اهمال ى يزن سا بلكت امن سار ضم .سشلاهضلاةىذلا

 انك رهتزيرش ةنبا رينو هرمز نب بحطتنبا ونس نال هدنحن كنا بتس ناخالاق هنبانا ع تلا كلها



 امد اما وكبو) بذخلو اللا نانرالما نفل تاو تال مازف لانا ,اًباوسلا

 سي هد سلا ردد اقف ةنرلسو دل هبا سالو مبلل
 عدا يتلف علاق بسال مالوسم ملا نقيا رحال زيي هاو
 ىلا انسفدذلاق لضم ]كوم ,دارلإو_ماطا هجوتوال ا ةماط سا سنسخلا هاء سلا لاق 9 98
 نتف لشن ناس ناو زوامل لختسا كو امرت راقولاو ةنكساويطع ار لبع
 ونلاو صيني اهو ىرمتذ اة ورغم مم ةورتانلاروغ ءالوهوتأو ىنابرفاعضرلسو هيطس السا ليبرملا
 كداز ناطفس نانو دعدل بن اكد اذاصلو الا ميلر قورفمناكو ك كبرت نمعنلاوريرابؤ ا

 1 نلاؤطعديزهانا قوما كيفددهلانمك كوالا نهال
 واخ ضاعن نب بولاتيك مدل نف حسو ددلانلع قرانا
 تماما دلل لدا نان ضي زيملدل نوكئامدشال ناوين نما ص خكإم
 أذءإلا السو هيلعدما ل صيصاشومر هنأ مد مولا فخ وزنا دا ننعم ديوان سارع

 وا ةدوهيفسو دلع دعا لصرس لوم نراعي لا نذل قورغلا
 كرمال »دعو ههناالادلا ذل ناتاشا عا رودس السعار لاق ون هلظي دنع دهن أتهم

 داب تعساو دلسر دلو هاما طم ترها تاَسبوت ناذ قرعتسو ينوون ىو نأ رلاو لوغو هديعارجتاو هل
 اتأذعز نسحلاملك تماس يوني الاانوعدتمالاورمتنب تورت رئة اغر سلول اوهدسإو يلازع

 علب عصو مة دليم توت اول از تؤم بعشر

 ار الالم كنار هداف معد ضداز سر الاد: وعدت مالا قورعم نمل صنيع

 طرا نكد ينقل ىدنرّياد نا سعال ول دلابرمأب 000 اطوسردلتف

 الازم ندلنملمراكمولا ناني ساو توعدو سقت ةووغملاف ند رمل عطول
 انتي ناهاد هواتف صن ناهم“ لاكن مل اكو للعاورماظور داو 20

 0 ضو نلايمانانمتمصر مراه نفانه »ملم
 ني ادد يو ةلهاستإانيكاناو تاغ ةلكو ىالاف كلو نازلي طول الا ةدج
 مكاري اف نراحز نما كرش نا سل ناكووظنو تو عجب جر نكوا دفعت
 وي هبايدن باطما د ثسدن ااا عما ماج
 :ماطص سالومرلا والو ةماملافرطؤمإنلزن اننا انو ن كيد لكس اّسو اننيد كريو
 دوف وش لص زف ركاز نما ءلذ براءيمو كرس اا قالا:اناناعار لسد
 دههطانبرانلاذ او لوشمدوذعو روطغم هيصلص دم بيلا هايس نا نامإو لوقو هدو
 شارما كام ئنؤايديلا نرعدت ىذلإم لا ذنماعدا اوان دعوالو اندحْش رانا انلطعمذغل
 ةلاؤراساب هلعسالصس ل وسرطاّمفانلهبرعلا هام امدل صزبو كدووف نا تيجو
 ؟"داسنأكووسمايقال انباء احين عراطاحزم ال اهرب ل هدد نيد ناو قدصلا, مريت

 كيال: دان لاخي مالا ذوسدتو مسا نيسان مسرع ملاراو رابحي



 ساعد نا يع نع مرتع رطبا نعمل نأ وعز نب ئت دح فوكس اضل نيد رهن دح
 باول ططوشزيمذاب موديل لس هالو سيما ةلاةدنعما ىتر باطيلان لعؤتدح

 لبنا كوز دقن باول عزم ولعل نضدق هنعساومر قيمكوإو دساناو جوخ بولا
 د رسام رادار ف اا اترموهلا نمثل قف دلع اوررنطض
 يلو دوما نزال الات نوع للا ناكعذلا نوعا ركام:
 ملاذا ذا ةدنكنم كوالا رخل اناا هال هدرا ءاهلا لص نيل الاالالاق
 ' دا. يو نينار دار غسال هذ نونا
 رمل لالي نمابض كنك لن اننلا- قنا ادماب لغو! رمال سلاو دل اضن انلياس نال ةقطفمد
 د7 ءاوس نمي ئ أر راف لالادساو تكمل من مؤمنا اش ةسايرلاو نتلاط مال خيام زيلع
 مياوص زنا نموا اللا اهتعومي نفر هزل عجعنلا سا يضف ارا
 اوكار ارح .لوعاطا رون مجد ذاكوذلا اما طمرة يش ملاذا نانو ملاحم
 « كوش“ ناو نرللا تارك اها نغالاتاللا نأ دن الها نشالاةال لاق تنا نشغل نال ناللاق
 ' هلو ىلا جدتك ب ذتلولاةاللاة تيا تشلا لما فال اللا تن اهنلزما
 لمقر كذاك رزجإل نرتول ساو صد سيول تسفر هيض فرب )سلا "رد ةراص) ف غيل امف ٍلسو هلعسإلص
 ١ .ابايدل كضةدنعدما يدا طسو هلع الص سالو سر فل نضانا اوني ف تاز

 أ مريع ّىلفنملاب اكوم اليل اوساط ساطع ن ازسحلا يبدل اد ادفعادعال ذم تعتودمل

 3, مسار !ارذلإ. بطه ضر لسمو دلع سال سونلازيعدصت ذو خلو لجلا انهو هنع
 36 - 8 نردد ناطسلا نسما ندهعزملادصو نا قندلا نسل زجل مولانا رواسني كإ املالضقلا

 يي 001ا هل نروابزع واقل رمن دا قراوكتر|بقلد سؤ صو اذلاديففلا )سم نع
 : 32 7-2 ناك لدن يرهاولاجيؤ ىلعالاانضدذ هنعدس اير كاطولان يطعن دجررايونعيكع
 3 00 تاع يدعوا. ديبد الا لامراض الذاكر شتؤ امن
 الا ع 0 كوالا قتلا اهلا نيب اوانغامهزاه
 3 0 لانا لاقراجل اموال واح منيان كفالإةلالاقنرععداومال لاه
 0 اة دراما مسالا :دكنردرد لاول[ لانا سهلا
 نيح[نعد هللاش ناسي نيمالغ تارا: الاهوار هذ تماما
 ,روودالا“ _ كو كرك مودا: طاف انلاس كنا انما ايوا رتل لا وهلاضن 'يلءاس ومال لانه مجول قن
 و لاقت نينا ىانف هسابلاو نشلا لها يلتف شوف مان ركام
 عرفك نق نواف طلال ةرغملا وس نمويراسإو نكس فال افزع

 سيلا ةبش عملا دالوات نحت وتس كما ورسوفل دولا مهول ماع لاقلت
 2اوغنلاسضا نال لها نش نال اال حلل ددلا ف ئضن بحد ىرملاناكعنلا املا

 رمال اتاللاف تا هردنلا لهانشلانال لاقى .اةلاطهانفراةاللات تام نشف



 را معاون عمو كللامز نتم ايليا نها هلع تلو تعادلا دلصأب تيبشا ذو اه هلهابدل
 انافلارسسن ملا: |ىرجلن ارههنيرعندرنبعزب مس اديتان اور ديفلا عاهل ريسملا نك
 ةعتنو نس دمشلا عرفي نعمدالو) ناكو وفيا اشلا تعمر ب ندهلاذاواطسلادلاكو
 أمجاد بهؤوامرحواضارقو نابّسد تركو هلداووادبزو عنيد رمتدنباا دوما اواني
 نحره وجو دوإماتناكو جدموب هريس ادعس بمصدنبا تناولنا دلما اك ةماوثاو ين

 *مهلعت يلم اىيمججك حالما تناك هريؤزمعانيم نزلا :الومزعمرالوا نام رصعل ىبشاامذ

 قارقيزدملا عارتلا يلع نوجد رجول لا هقو ناس الاوفر ل :ءاهيكذ ف لضم اهيلإ اوبشن ه
 ضم اةرونبولابىرهزلا ةعبر نيروهنص ظفاحلا يطل تباث نا طعن ديك ىلا نعدادغبب دلع

 باسرلاحؤج ذو ديري شاف اش ىرتشاالمردوقفو محتل غدر اةالا جي ناكحنةانمتلا 1
 دقوريدارسالبرتولقم ةورف سدو رش اهفوف طور قوا كنّا عدس طلعو ىبركذلع عماد
 قالا قفرما لادرف دبل لش هدوقمب كسه نعبر بلكهدنعو دنم ارق حم رخو قير إن
 تلفرفمجواولكو عمال ءامادل ولان اللام تنانمتلضارعاق نارا موتاتن واللا قولة موفلا
 ممسورلاوعلا عسلي قرن ز ل عرمدرودفوالاق يلو اولا ءدضام تلقا را اطفخل

 نيام نلتف نسل نسل اهدلونساو نسون جال نمو ةشياعدننبا فسر دلع همالصونل
 ناسا مسالا تخول نساني اخ تادؤكأ كعمل مولا دان الاو تالاقلل»لورعلام نع

 ديكو ادبكن لاو دبكش نخل, ورنصصق لؤي« دظيوعو نبل نقلا ةالو مها
 لاقل انلبرل نونو للا قو هتراعتطتس رة نس هتمفسو ىدب تغنفادد ور موهج)
 عفص نسم كفن تكلم نكس ابا مالم عفصاولا ةؤضا ل اكول ن ملكت ستحل اولا
 ىانمالمس هيلا يالا طاف ةءانن كانها كسإ يضاف الا

 ةيسادختلقو فوم مهدلا يلف مغص _بصحلاىفصو ىدي تغرق هدد فن عقدت ناواديلا علق.

 هياتلانبنوزيوتدذودانالايبولاةريؤ . اضن كادر مودتشو ا هدفش © را
 هانز نسل طز سلوا ىداشلا هزيل مان دسادسييا لانا 020202

 ١ ول اذا ىرهوجل هو ملا مهاد مونتي مروجو )انا ٍساهلادلاخزوسادبع نديعؤ رمل هادمع

 ةيلا نتمنا نارعزعؤنادلا شو نرمهاتلارئيراوغمؤشملادسبنرمل يي اعل
 فني كل عنيك سو هيطمس| لص دال وسر هلل اقفرلسو هبل هسا لص هس اري طعم قد لا رجيزه و هب

 امج نانكو هيلعلبجررم ضو ىذل اديدنملااهلهاكو |بّجمأف مادي ىلانلاطعاانإ هسا وسر لاق كلبك
 ىلا ارح تيدصإ سو هلع هدأ لصؤنلا ل اقفانإاشدس او ادهوججو اتوا سوفزسفو ,ملاو ممادشونلا

 يطا شر نسل انائئاقلا).سنب نيسإب جودوإلان!دادضس وصلا ديعسولا ]سمس اتاكرلا

 انجاب نسار صن ربعزماسو لان ىلدملا طن فضي باهرادبعد رض ىلادس ااشامزإ
 اناره حمم ان الا ةلاطغل رنه نانسن ىرسلان دجلو ىلوتاعن دابر نمت رموكاد عانوا



 .زومشالاو كعيلا نمور يمالاب كرجل تين الق ةلعاب وعل مالا الابرار ىدغلعو .
 لاق كرابلاز مسار صئترسم علو لاق هريسا باسل قفز يطع ىموبينام) تناكوذ رمال ورامال يلوا
 لاقل اع لإ نملة امارذ مهنا اكاد طب نال ورعد
 انربخل هليبس ف ىزتا يورد نصف هرطعاو دنت هيلا قل هابل اهم بما فانلابىادا كلوا

 تعدت
 انبيم هشة لشي وسوم قامصانب نسل تسمي وقعراس ندا عمو اطسلاكباباتعمس

 سا يوب ددس هع دمنا 1
 انايفادصلاءاسلاولاناىرورملا سالو انا ىناسهافلاولااد ورم بظل ادعي ريتا «ديقماطوا

 دلصا صورو هيف نيديعس تعم نسلم نحن طعنة راي ندمان : مهند هل
 لاقل تيل ىلاان اذان تارا نلت لارا سكر ورب عتسلؤف بلح تريلا هدنع
 تيارال لاعبا |مكايلجاب لس هس اناظر لما نموا تلة سانككاو بال اه نم ادضأي
 مقال دايت تلة دسا اعلام كلا هلعزمتأطتلاهنم ناو لها» كام كرسل ان! عااب ةلهاس مارذأ
 الا ةليشلا كلامو كلفاو لاف لملد ليو ةنيلللهازمكناكإ سف تلقدسا امال: لهاد كناو
 ”لاقن ل هراهوبإعااي تلتف هارد نم هرصوعم ساكو رهرطبحبا غلاف هلهاب نموا ةنيللل هز لسا
 لظروف هلصإب نمط انو الاسد ل تخلف يطعن دتلخساهلانج
 ريلي تنرحخ د صس الادب ىدضٍمايلو هول نا بعلا ملا بلح يفور كا مد
 و ادادس ىداشالا قالا دس ريكو! محلا مو ىانارباتناديسسو
 الو حكرا تلا نيل مو نال دساديومزبدهس لمس مانزل نسما
 انهمنساوباىردااممسإو لاف تاس ىلا لاسزب لامزينمولاربم ىلا حتا انلىور تلصلاو الا ةلاق

 عراسي ؤ لاف ىلع ضو )بانا انل ىدرو تلصلاوهالا قو ةلعإمو يت فاناالالاما
 طاوس امر ام زينل عرماماس ناسا اعوفك طساو تاس
 قوما لومار نادرا دعا زا ذو ايس
 نرش ضال نق زلغاو ل طوطومر يوم ضر تمم ىدرلل تنمو ذا قدمالا وج
 تعم وولدي عس دهن ابإىدملن ارهعزيرش درا نديم ههاديس ناوي ردلادبعسنريؤكمو

 كازو مااا طب كيرالا ويب نيك تشاؤ سمان داند مايل
 توران ناو روبل كيو رجماطونوخل لاكن تالاخد
 دولمة لس لصوإئتدحرا منوال دعرا بئر انام ااطسللانانادمناراسل اوان
 نيا نم .ننا نم مارتن مشل اف ةلهاب نمرلا تن انمتلاقن دعها, برملا سلمون لاقدلاع#
 كلا ةرارونلا مهموالاةارامحْ زكألا مدل ةالاا هقول مزمور سانلاوداكلا
 لاقل ناسيذنم كل لذ لال قاعون لات ممول نويماب بارنهاروخلر حن عشر طلال

 رم جو دوو عيواهه نوزع تس نمل ااا هوهاواس فلانا تناول



 كانا دكارملزب نسل ز دمروا ىفرصلا نسف زب دز نمجلادبعدمجو اناا ةورم فلا سارعي
 نواعم لاسْؤن دحو ىدوثدلالاف الا ريضزي تان بأم لوجو انا ىروسدلا نم ازبديعزب ديب
 ملا نايسنزب وزمن ةر يسون فديو نسحلازعاماوننالاو ناوليسن بجلح

 فيولا ذةاراما وزيرا ويلا زيزجمل اقفؤسو دلع هسا ؤصسال وسر تنال عدها 5
 جوف امان ينلامافاوا فق مرا اونا ةنس ام بردا نزعل هوجو مالو
 كوس رابؤج د فاقف جدمورانلو نورعتاالاو ريض هدنكودسال اونماتب نزلا ماو ناضعو ةلماعو
 . ناو ضال انا داربانببامولانست الاوان رحل ْنخوةليجص#هنذلا لااا
 انين ندين سمان نادم نيني ضال هه دبع يدون ميو! انو نسك يجز
 كوالا ارسم نبدهورف ناعوت لزيز ند حودنكلا طل ئب مسار صان ومن مس
 ”اوهطجااسانعؤجر دلاّضاسلوامويمعم تل خط سو دلع سا سؤبلاتنئاف تلسإلاقدنعسساور
 ياهي ماشو ةنس منزل تف ةرشول وجم دنككو دال: سل امو هطول لاف م
 يظاوهات نذل امو نويرعشالاو كعوررجد دزالاو مك لدم نزاوهورانإو ةدنكفا يضل امان

 نان مرفضولاو قرارا سل نيكيدل يدويا ارض ءاضتؤ[ ضف ناسعو ةلاعومانجي ه
 "اراه وبوس ن سادصاس يراني كلام يصر نملادصدوإاناالاةوريئؤنفت هس ان

 امفؤكيس ناكد دع نما جو دعما لص ساطوسرالاة تلافاهئطس يرد شماعزع بائع
 نديرها هاون لب ومليون ديمس جلوة. نيتاجشمو
 تقرا ةبن ىلإ نيرو فرمم العز دهون ىلا عاوز دبجك ناضل نانا
 لموديل ساس الوم دا هنعمسا ىعر ديبانعةكولانبنمتلادصنيريعز كللادص ع
 «زاياولا ف متوصاههدمو ةعصحصزيماعو نانطعوب هسادؤو موب مارا فعوزطساو هش اكو

 وضمن مهارات رورحيطسان ديا ههجالا جيلا نيس نر ضل ننال ةاورس خيو اواي سا
 ذا تعم بوقعا ل نادمة رع ة سنس نعردنعان كيو !اهن صولا سول اذا ىرتم ايوان نوكأ
 ىرافخوإسا نانا راسو ديلعدس | لص هس الوم لا اهرب احر تلا ناديا نت دحس ةركدان
 ضقت زلافة ولا تاور ضر اور اذل انطغيودساو ماع نمو متي ئمازجسف نيبو بصل يم
 نيرو تملاو!اذ اويل هما نادهسب ىدودلا اجلال نديعس جذل اونو مهرب ادد
 الا نريفراب سلا نتلازيوعز دملإسو ان نزال نادل العز مهاب نديجكيو !انااسل نهارا
 عالم لاةلاةدنعمساوجد ديانعنديمكيفاننملادع مش وانت شلات ثرالادعت
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 ردادإنل ممعمز ماهوبوزانطعودسا وهي نوضح وة جيراتفو السر هزعسالص كك
 رنا ةءاندلاومرلالابرهالب مز بسب نمفلست ميمي هدي وضكونلا فوات ضارات م 2.“

 انكي |واطسلا اناقارعلائسارهاواناوءا_هلاولاودجلاناوا شملان لاو نيم
 مطعابلان الان رلا عنا ةرلصزبيولس ولصولا عنا عاوإ نعؤعأ ٍننسحلا طن ارلاةراس ندم
 املا من ىرجرمأو دلال اهتوموماران ا نط ءو ىرعتشال ىجومابإ باس ىذل وهو ةرعجالصأ مال



 وراد بعلو اسدلو ْتفابو ماسورلحدنلت مودلو راس هدط عازم اذ وسرلاةااّورع ساري
 لاو راجعوا سار دارنا وم بالدول
 1 ينم |ميانكوف ىرهطلادبجس نط زبديتل ضلاواو ىرم لاح ن دوك ضاوي

 0 ما
 نان توف دعم نيواعزديعسن جذل ننساها وجبه دعس نينا تدل
 قاموا لانا دنع ساو داملا لبن ةورفن ايمان دسس هسانعا اجتياز دس

 52و )+,لولل بعسإوصسالومرلاقفداومال هما مر اساس هالو سراب قنا سزع وس ودلع
 فاو نورتو ةدلكو دزالاو جبور متايون ِ ناضوذلان مانجو مان ةنس ياتو انف

 0 رواد كرو بياع برعوضب رجل سم بضؤل هن نمو ةزي لا
 اىرونل يسجل زب دل رهضهولإ اذا ىنودلا نسما يدمحز نمل دبعدمجوإاناالاورهيشج ل اسارعز
 ريان مجب مارا مواد نادجخو دم هاد صان ندلابؤسلاؤع ويخدم كمون
 كيرلا ن ربع ىرنلا ندصمو ا «نح ساعي سجن نعسان يدمزو عفان عا ندمت
 امش ناساو ما دوا ىلامسانلا ملة طسو دلعونا هنمدساوي سان يرام ةررم
 ًاينودشاما ذه نيالا قرعدر نمنملا بشؤبل مو تناولها ادصو كيمو حرايانب
 ادخل ضي ديعدملو) انا طئاحلا طامألا كرامللاو باهرا ادعت اكربل 4 ا رحادع اذ افلاينهنارصم

 طع الرول نات هروشو ازعوبانعرلصو انطسمخرتجو نكواانتودملا نيازي نسلم

 .لاةبل موادصؤانشا جلا هديت ىذلاو انش والاف ذو مزراب هيطعمسا
 2 ناندعن بدع نيران هن اههع داوم, سابعنب|زعاىورو نمل مناسيلامفادصْع ةديصابإ تلا
 لاق مز ةوجبف دلاووتورا نوران دايرة عبر ورز ن رطب مرامو هنمويواشولا
 ةعسرللامزمابهماامو دوسالا,انيلادنجو ١ املا س تان يصر صلللام ا شاامو هل تلادزهؤاب
 نإ نمل ءاطقمد الل نناكودامال اههْناامورذانلل مهول ةييرود»ذنلذ مدارودلناكد
 سن ذل ةودمل هن هزيوتوادصمئرإونا .اطإ جب رنا لهاوةردبلا هنو كلذ دشاأمي

 ناقل ىلإو ىيلابرزيرلورايطبرضلوبولا ناب ناذكة صولانكتل ةعبرلا كو نار واول وكأ ضقت
 ه لان كاعلادستاكرلاوإنرل ناطغلو مهزملاناكولا برها فرن ملدا يال
 ريترو رهو! طذاجلا سداد ديعندمل هوان ىاببصال انسه رن دا نشلاو ! ان ادادشم طاممالا

 كيل ةعزج ىو ناهلا نراطنو يدع مالا خؤدي زان نيفسب بوفعيانن نيؤساب نسفلان
 لود لتدسا لصسالومر نعدنع هد هدزاهعز نيتك ع شمل باع نافخت علا نئدلا انا
 انتاج مواماذو برها مام ويمحناندعدلو اما يلو هوسسلاو ناطخيفمالسالااجرد نامي نامالا اق
 نامإلاو يذلا ميما ندلاراشالازعا ملا اهئوزدواممراعناليعو يرحل ار هاكدزالاو'هيمتأتو

 ينمو رخلاو وعسر داو ناسا خو ىفورنراو فورضو قووا نيل رمال
 0 وريم اطوإو كراس نب ناهمزب مهوضج9إ نويل اس ونال ضف اضم قياما وب
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 هلعيسالص ساذومراي تتفق ملف ذوراالةنكزءفنف حسو هيلعمسإو ص ساذوسر تيتا

 هنا عمال الذ انيدن عش الو انماوفقنألا ننكر وين خي وسو ديل هسا سونلافاتفانم كنامتزنانا

 ديعديو انور زل بش ن زا نعبر هوغو: دشدلجلا انكي زلم شير ةؤتادسل عمال
 ”ةيرمولاناىروندلانم انديه دجبكيو )اذار كلا نيس ؤ رم ضو اناىنودلا سايد زينملا
 وعزتي زعلادبعن ساد بجيزان يو دوعم ان كافل نبدا ولادبتا يؤ ل عمو نيني
 ههبالص سالوسر لا ةللاة دنع هساؤر,ىرذ لا دصسلازعديبا نع تعش او ديزي نب هسادبصزم نوعا
 لاقل ءرهنووتتاز هرجزب سلك انبانيزخإلاو نيلوالازيردالسلا هيلومدادلو يتن/رسانلابوالنمو هيلع

 اقبل عر ىدلاو رمال نبل زب بالك مب تبل ادرج ن لواوهو ىدرالاطبسندصس تن

 لانة زيدهو هسارمجتلاابا تعمم دارس لاقل وعأب نراعي تباثللا لاب تس

 "نالت مك مجف ملياقزودت برها ذوب قوفنمز ام مورطوتسؤطقرادل دولتي رمت يلع
 مقابلها رع راالازا هند مون ضفوذفقو ليو راقد دليبقو سنتا سلع برعلا
 جرفاوإانرنجل ملصإو بملابش و لصف هلضؤر ارعلاونيو زق حلاو نطبوتو ةراي زينو هلم انكو
 10 هالو

 اقتوحتماسا نبا نري نمسا نيرمهلا صولا لم ندمل لجو انا ىرتل نمار ديجكبو»
 هيطعههداؤص اللوم تنئاالاة هنع هدنا وهب ىراردإة زيطعلا كس هنزل اةريسو اننا

 را بزهاؤسو لعدم ؤطعسا رسب كفل ذ او مت*اناعياث خجل يزن الا سالم:
 زهاب ديطعلازاهدعزمت رجل هاطقا سيلا تقوى نذاو سر ديلعساؤصسسالوسر قالا
 مدا ومدن لف فدرف ترم ىف سوف ل لزم زنا امور دعما هالوسدلاق
 كاقديلا تريح لوطهتالفوإ نيو مل فاق امل يمول جدال قمباومسو ارملة دجو )سو هلع

 ابدا زم ةوشعداو لج دنكاو ةاراالو فيرا تسلا ةددلمإ هزيل هساخ وسر اياس رمق زم
 لك زد نارا نيلااموناضعو هاهو مانجو فام نلاهاوامانف جر اواوسانب
 ةلوفمولا نوبل ةاسو عطح هولا قرانا دعا طوسرل هللا ةف عسوراقلاو نورعشال يخت

 نارك نيس زيدي ضو اذ ناديه ىددلانسهلا زيدون مهلا دبتررو !اذاور سرنا بيمن

 وا يطا درس وئام 0 ا
. - 35 3 ٠. 

 1 1 يوم 9 دانا ةينبعد#رحيازووقا
 مازال تفعفزشولاويالوتلاممشا كلت نضل مرو مالو قا ةمبدلاتفعتدشب
 ةيزدصابعإل سوإانربغل سو هلعدساراصدسالوسر نمدمس ان د حم طع دبزيا
 ا ناحل نديعنيلع سموا اهلا نال لاديعنيلز علا متفلاوبل اذا دادشبريرغفاو مهلا
 سل نيد يس نعول تنانس نيران ديز رهان ىذا رهدداز ديتلاحوب انا ىرشلا
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 ان لسو دعس زصوتدل ولا راشالانساسانانا ةيمر نب بنطلا نعترف نبسديع نعدابز واني

 ”انلاببالو هيلعسالم هعاذوسرلا فانك تينين ةلطؤنكد عل اناماذن "لوني وحدا مو نمومش

 هلال فضا سديم من ارانمم ايلا ةىلطلار عنب مهاد دبهان انا سال وسر تالا قانا

 ةايق مريضا لسا ف مارق نيل ئلسخ يتجرأ مقر غفلة رش لمست خلا
 ةييرن لالا دييرؤب كطمادبساضن عوض انيركوخاذافانب مموزم نفل توم مف
 ه لش اهيّتامو قسهدول الوش دلالما نم ناك اهلا نانمدسعُ مامن ايلطلاربعن نرللز

 نس نيرملل لاو انادادب ادام رايلي باهولاربعت اكراود)انوخل غايب بش

 نمر انيويرحلا ةددطزي اهو ادبع ندير نامإس امض الن سادس يد جل وينو! اناداردلا

 هلا مو دلعساوص سالوسر لاق لاق هنع.س|ودر عنشاللانيملباو نعراعيو اداش ان عل والا

 كني نوع ررمهعرطجو انجل منصوب نزل انطساو منا هئبرندرفزمؤطمأو اشي نكي نمؤلمصا

 يعادي بدول ناراسكلا نيسلززمل نيو اناخدملانسكلز ديم نمل ادصربتول نا اورم

 نا نيديكز دمار ابو ن1ناههبأب ريملا هيلا داني ديعسايلاعدامإو ميلود نسا

 دير منال نيرومتسانن لوما ل رمل لماولانا ىرقلننباوعارذنديعكيون انااا قودثو
 هناا لسو هيلعههسأاصس اطوسرز الاه معشالا نب ةلماو نقرات ادار نعوتازءالازعضس وبن

 ماهي نموانطماو ماهوب سيرفر زادساو ايي دن نكؤءنسؤطساو ل مم |ئينيمن انكوط ساو زع
 نير اعلاني ديعمتول اذا ىرمويلا لعن, نسفاريتو! ان ادادغس ىداهش الاّ ائادبعنيديوكيوبانربخل
 دعس بعون إيمان براطرمعولل انا بانل و مومن ورعمزب د لنسوان
 ةومدلا لام هنعيما عر عنسالازبدلداو نمراهروادادخنيولزوالانامعس نيشان اىرغزلا

 ”قطماو انكي ل يممادلو نمئطصاوو عمس اهدار دلو نيؤطصااميرزعمس ان اهسو هلع ناؤص

 ناهماب ىرودلاهياو/زديدس جزل نر ءاهوي نا تطماد مام اقلك
 نلاواةويوبل | عز دهون! وول اروشسز مه! ريشا وناو ناهصالا جاز ديتز,دهاساسلاوإلاثأ

 ناني واطالا من نلادبعنريهاننو مولانا نيل عزدملل سو! اذ١ىرتملنامهلولادديعر كوبا
 ”لومدلاةّلات دعس يرىنملا معسالاز لاو نعراعيلانغازنالاورجتزملادبععلس»ن

 0 .لخيناموبرموتنمؤطماو اني ةنانكزمئطماوؤيعمادلو ني انكؤطما هانا لو ديطع معا لص

 سفاري يوبعز نماربعدمول)اذاورمب وسلا سادبع دبع دمئولاموإاننعل لير ق بنس
 هللاصانث :ويلخمو ان اذان نام نيدهتز رمش كيىبا اذ ىروسملا نيسان ريل ضروو) انا وهلا
 لاق دنعسأ مرر ضف ثم الع معمر رس نع ىفطز ليفعرع ةلسس ندا جلا ةذيلاعزي دمج
 ع تاكولاونربغلنيبانمقسالوانماوفقت لن انكنيرفلا ني زعل ديطعدعاؤس ها ونال
 لب وكوب انااا هادسعن دموي داحس ندهن دموع نادال اريل
 انمي شون رطعحب سار عانو مهضولاىلاق ندا نيمماعزيدوسال اننا ساونبإ نيون
 هنعدس/ وبين ثمن الز غوديهنب وس نجوبسلا ة لطول سنع لبسئ دا جلال ةوملا.طلادواهفإ

 معكم
 ا 0

 اكل



 الو كلها نم بوصل ذاويبو نين لعل عش لوف ناو لهب اممم توهم فلا نارا وعلا ةلماغ
 راقنلا نزول وشي هلاب قرض از قعاو بدالاو علا بوملاموسدقو هبنلساجلودعىرما] هللو بطعلاو
 ان ؤسديجواو لاري محل نيدمدمسو )وفاه نضل ديكز ليوم مضل ولان بسحذو
 نيف )سو ديلعساؤ سالومد سوو لضع ابالا نر ها ئازاهتن داو ذييتسا لت ومع زلنا تمس عفن نيسدت ناذاش ندهن مارب ان ضاوي ندمان ناكل نيلي انااولأق ناههصإب مولع يسع فج يلم ادسعزب ف رضا ككل هذنم
 كينيا لاطورلاذارجاتلا.ةرهاف نيديعزب دلو ادبعن ذهل متلاولن٠نادهصايدار لاربع ندم نيرا
 دات ماهورشن فاني طش ني وسو دلع دسلازصؤيلادوهوهوو إن علافنب غراشزيريخشم نب جنات ناد ©زارز عع انتي طصزيو غني عسيمفلناددا ناني ناذدع ندعم دار نيضارم الان الهر ةيزج زاكي فلاب ل لادز رفنيبلاةنيودنب بكي ةمنإ ب الكاب وضايلنموجا 0 > معن لالا نمسا ريتانالوقي وسو ديطددبا وس دس وسر تممييلاقاهيع مسار سابع 001 يلا نيديسزمةيازويمعسازعودؤلانزسز تو يربع اننابويان يوما ول كتر ملف لالا صلصنب نسل مص قصسالا تمنيد ول بديوان نادهدما اللسان
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 الاس نارا مدا نب بيس نيريفاز نانيقنيددا نيويدداوجو حوض سون دم نب جافا
 ىلإو انها هذال ضنا ني دوز )يعم املا! انويخل بولا نيىحوعزضدلاخز عشا اور ميم”
 مطل وازفاو نيل ن دهب دددادسحت اكره اواو وهلا ورى نسحلا نب دوغ نير مترفح
 ملول دصافف اهلا هدادبتنيريهسسا بمول! مال انزال نلطزي لت ندماركوولاذا اولا ةدولا سن
 نديعز مسار بما: وفولا لن هطسانن نالفسم ءاضا اركي ندرس ندعو !اذاض حاصل
 ييذاطمو عدس صوبلا وللا هنعساوفد للا مزين انعىراإلا نيش ازب كلاما هتمبر
 كذب انليزمللامداذا برعتبنيفسوبإو سابعا كلذ لو ناكنالا قمنا نومة نكتم
 انالاقةرمتلاؤسو هنط دس | لصد هالاوسر طولا ةزنانك نير سنتل او نئلان ابانمؤتلبال انما
 نب بلاقي نب بيكو ةرمزب لكن يوكق ب نان مديع مثلا عزب كا ادبح ب ههادسع يدم
 بال يففىلنلا نتف ورارن نيوضم نيرا اردم نب ينحر انكني قنا وكلا مان
 انكر ضلذاف ناو ىلا نينيناقدرهدا ند نم مافسزم جلو مام نم تدير حا ميسر هسا
 ديرب دبل ندموفجول انا دادجس ىوايبلاريعزبههاريعزفلاوإ نرخ طسو هيلغساو مانا خب
 اناتنرضؤتدحووعلاربعزب سارع مسلوب انترمانفلانمموارصن, ريع ماطو اذار اان إلا نب
 /”الا ةدنعمساوعدادو لاني بطلان عل ماد زعدإبز ئيديزعزيفس انش رماد
 ياطلابعز مادبع ندا اقف سامر تااوانفاذازلا فب الط وسو ميسا
 -مارمو ىلا وس ملح مر ؤطل ابق ملت مرضؤ وامل رغبات كرات سا
 :يئاريرعندملز ملون مارب احلا دنا مندجاوؤ مع متلاوإنرغلا ضن(
 نعاني ان ىرخبار يعز سادبع عملو! انايذد العوض انناؤلا
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 تت ةب رسعلا

 إبلا ةوراضالالاعو يرلارلاتو مانام راولا قاع اهووطسو هيطدس نسوا
 انها ورملا ساديبع ني دبعزب ساد ماو نرخ ءادج شيال ةءانعاسو هيلع سال سسالوسرلانف
 دواد رج ربا تدب درمان ناو سال ويوم رمل كيوان ءناقرط لال ذنلا نيه كونا هرادؤ
 هيلكربإ هولا هنعس اور ةريرهو إن عداطعزع مرتع ةينم ان قإرةرالا لازما شصانُ بووملا
 23مم سو ديلعسمالص سا طوسر اولا اذهامرلاقف بلة سال اعمى رعش الضد اسد
 مال تول ضلااب سانلا لع ورحنا رمانلا لو برعلا باشإبسانلإرلماديدالوسراولا ةسالعلا امو

 2 ا ل ا و ا 0 دانا زمان دمار عزرملدبوسوب لنجل يالي سال طءانه إو دطعمسا لصد لاف

 رفع بدهاد علان لايصال نيو درحإم كولا ىرممال ل صنيع ني دج بون نأ يصاب اففاحل
 انالف طاامددبالوسر ]ملا مسانادبز نعيوس نماشعانن ىدّمملا ماهو انث ناس

 يكد اللا ندي هاد نكران رئيالو دفا ملا ةغرانلا بانا يرق
 < [الاذا ىزازيشلانلخن لعند كوب نال سوزاسس هيلع نسل نمإ ا دصن دردكشلاواو

 ةتاطيوس زم ناعدجنإنعنيفس انرمتركموإ ني! انن تسوي نب :وراع راسن سلل ندع :ةفاهل
 يديك بو نبك لام ندعسناللاةهازوسرانانميلسو ةيلطسلل ويلا دنس

 يل ةطواس هيلع مطب هجو يونغ دعا ةن ديانا ف ةعزز
 ناكل نا نما دبيرهجوبلاذا عيل نيمها ربعي ديعمساد بجو انا يروا نب نمعرابعن ديما بع
 هضمي نيزمإس نركب ىنفدحس دوعن سمسا نعدببا نعول ني دمعتؤندمي ورحل ددنلا نهار
 ماس عدلا ضيقا هدزع نفوس نيورمصزب دز نب دصس )من شصار ترغب نملادعع اهيلاق
 "”ليلاتف هنمنطملانيلا سمها نانانلمف اسسو دياع هسا صدع ا لوسرانلاسد عسا لاتف ىولانإ

 ماتيو وقيدارالسو هيلع ساؤص ساو سر:نان تنطفئ ازب الا ةانلإ اهيل قاوممتالانم
 دلع تدرجامريلم قاف ىرادن فنك تاتش اكل اين ءالوسرارمسر معانا رعش لنلا
 انريخا والا ليقرباوطصرمو ٠ كيلي. سؤطاوعراال تفر منكم توما ردع. «ىول ناب تي جوماك بر
 لاق ظناحلا و ساد منيدهجر ىلا علو انادن مس بيدالا انتفاع نيس رمل لاو
 قطان هبا ندم ملا ناداغن مهارإ ندمان لاكي فال ناز رمل ندا دم لاو
 انالاوارلة راو لذرعلاوريلا ىف نو دست, اويل نماوجت دنع وج تلا قلل اقرا نعساديعانوعم
 ساد يبتب هساديعوشلاوإ نرخ اواو اضل ندم عيل وحاب عليا بترو مامي يذوضلام
 اننوصن روع ومان رفح مسار ان طضادللو مومن دم كونا اتطايلانهلا ندم كيو انانابهصلب
 فوط عم ملم عل)علا هرب نولغلام باش الا نماوللا قرع داوم رمت عنان وجو نيرحسانق وين يدالخ
 دحاولادصز مارا ناطخلاوانادارجب )ف احلل لعام الا دهتزب كرارللازء فاول ادبعت اكرلاوب) انرهخل ومنا
 تالا فمجكندح عماناو ناوصلانيوعروا طرفا نال لاف ندي ووو انا زاظفلا
 ايلا با ضان هاذ غد .وعمالاس هدر نان عيس يده يرسملا نيشان ىلا ةلاطل مصاعد انن مذ
 ول رت علقو نا ليلا فاذع نظن م: ءوعانغإل الادمن فت باسازعو ديلا زعو مون
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 ليم اند ْشاح لني اليممس نب بجلح نسل عوب)انن برحن بدول نبدرجكو)اذاظفاد ايلا
 مسكن كاملا دبعزعةلمرحرب نمتلادزعزتج طبون دصس نب بحكا نو ئرشلاديعس ناد كو ان
 فمما راسب نواصيإم كاش مارا لس دعها وص هاوس ةلاق هنعمداوت ةريوهدإنع
 ًامصاباضادلالضنلا ني ديول سم ارسلان رخال املاو هاوس الاؤ دا نمزمالاو ةبمإلادلص
 يلااذاغ ندا كلامزيديتزيرهتاناناشل ودمر اناكوفلا ١ لصنيد و
 ديف لوزان سل ديعنرمعفحوا و دولا د يلع ةازفؤسملانلادبعنيدومتوضلاور انو
 نري اولا هدادبعنبدهعسار جوبا كهلان ١ ىزاريشلا كلن نيلطنيدصلوكيولانغاولاق اهغدورب
 امل مطب نسون كرما ناذاش ندمجكو انف باهل لاس ندهن بدك
 كيرالا ةلاقهنعدساوتر ةريرهل نعد لسى نعرشكولانىجتز املا ىراحلا ابسالاوانذ
 كيلوا ىلا رملزب سادي علا لاب نربخل ماعم هب نول عباس اوله )سو هيلع دس | لصسس
 يل اربع انا نانهجلي نطل هما دبعولانيديتاعسوب!اذالا ةوريونبسل اكول نيدهيرماط
 اسال عدلو ىرلاض الانا او جرمراف نبدجزيرتمجنبدسادبع ربو زال لمعار)
 رضوان ثرفجحتب هدادعانا ظفاحكل سارع ني دمت اذا ال اق نا ههبصأن مايد نكو داره
 هلاضلعر هاتان نلاصؤارنعتنكأاةىلاؤندحديعسز نس !اننوملا.طلادوادوبانن ببحر
 :االفعا لسو هيلع مسا لصمسا طوسر لالا ةو لوقلا دل نالاق ةديجن مجرب هل تماعلاد تنازم
 ىبانريؤلهديعب تناكاو تلصواذا اههدجالو يت تنال تعظماذا مهل بتال ناف عماعم مارلصي
 ني دملكي وانا ىافرطابلال ضنا ن رمل كيوبلأتانادهصاب ىرساالاوهدارصنيدبعزب هسادبع مسا
 لن ساولانا يل كونت نمهسزياسادبعن دهان مواز انبدمتينسحل انظف رم
 هدالصساطوسر لا ةالاق اهنعوم وج ممن نعم فان نعرمت دهادب صنعا نضزبكرابمانن ضن
 نملك دار نسما دلي لمنسحلاو!انرل مساعي ةوصيام باش الا نسال تلو هيلع
 هرمي رميكموبإ ان نملسنب نسفلنبىعانف لحما جون نمت. فال سادبعن يدل يون ناههصا
 لاق اديعدساوب سن نعوفان نعمت مهاربعزعدلانضنبرابانن هز ناصا نسال
 ظادللضفلانيديغزيليعمساوتل ود نرخ مار |ياواضنام باضالا نموت لسو دلع ساراص مسا
 ةافالضفلاندبعزب ههادعت اكو اواو هلع قاتم رب ناحل سحلانديعنبر معو تحول ن اديب
 طظنايلا ساد نيريعسادب عونا ىدراشلا سادس ن لعنبو ندملكبو انااا قروب ين هكتضم
 ”قادلاختعرعس نب ثيل نثر يرمدبانيديعسانث نيفس نب بوقعيانةىم افلا فج منار ان
 ههالوسر نأ اههطدسا|ىجر ةشياعزع نمجلادبعزب ةلسوبا نعبر غزي ةرا منغ الهه نب ديعسزع
 تنال نيل عل مشن در ف لعاناذ قيد صلب أبا ا هال تبان نينا سيلا قلسو ديل دسالص
 ..ةتردملاناقاهصالا لعن ريمان انابمياب فالامر نيدمعن عاج ريخركو انردخل
 ايزل طع زعزت مان ىلا ن اولي مهلا نر مزاح دهان مجر ناوعطنديعانن ناحل
 اليا اواةاناميلاتف ناديا ديسمالسو دلع دداؤصدبباثومرطخديلاذاميع ساو ىلع اذع



 انلاهي.ايلوقبزيرتسا ناار هسا ولع نيماىتسر علو هدالعممركوتر ناليجر سانلا اا هاباب النت
 قعتساو نلوم اههارنع كيك ناو هن ايقوابوهش متلو خفاوركذ نسكت
 نياواداول.ابتلاقاتف لع ناسالا بشن نال رار عاج لاتملك ملا لفعازع اسال رع أول

 ىلا هتان لطنلاو ناولالان انتر وصلو ةنسلال انوا كلذكو ولسا الون رمل ماسالا
 دملكب ضن اراد يطو باضال عاهل اساو كلذ عمور تلو كالو كتل نوال
 انمويلب سار ةولاطسللنيسلاو نيم امن انما موا يول مالنا او مسا تنكم تاو
 ا ةرجوادجو ا رقوا ةدبواالوو نلجوا ذليل ةيشكو باضالاو عيبتاظ: لموت لا ءلوو
 دامو نيسحتتسف نقم حجو تعرف شالا هذه زمدعلو نعاوطخال با دإلا ناز هداج يعن

 يلد هارت ىلا ةلعو لوطي ايا دنا سال انفذدرتاعسش سايز دقملاو بلو تاراكتلا نك تو
 0 الا نرتلا بهن تيعارو مهمل نيورجإم سلق ددواو اطضاا غلط بسونالو القفا قل

 اناس نيريرفوهو نيئفالا ف ىرإلا تركقو نيزلال لزب اهلل ةدودملا ننالاب تادّساو فورقل. إلا
 ”ةريسو هزل «كذاىدل )ولا بسركؤإو هلا )هجلا ةينل اهدنصو ةدممللا اهلا عم تنالابىوالاو
 فلذا ن الا ةافوو هرلوبونع ور نيو موعد دمسزعو جوْير كدا هدانساو هز رسانلالا هام
 دو برلالرمازمتاجبشولملا نم علا نمؤ صتخ ولع شيلا ف ةدنسمثراعلاهفالوض تدق

 هلام انو هيرمان عقيم امرك نكت شانه ةسنملاو ةورمالدابلا ماتو مرت
 0 كتربفل بدال بيعت نينا نرموضجو!انونحل اينو باسالا لغز شملايف ل شف تحرصسو هلغب
 ناكردبخن داكن والادب نيس نر طول ان' ناي ىج ىف ورلا نسل نما دعوي اناورم
 موا نوم بشان كفا ديعزبمسادبعز نملادبانن نايلون دم لع نر ودل, طضاؤسلا
 ريالا تنم اوي وس دبر نب هسا نعم دمج اعرب هلياز ى هب كمل د يعز ةلم رحب نمل اددعزع
 قانا زال وقنا سو يطع دلل ص سال مر ناب نعد ير رهان دنع
 مانالادرابللاز باهل ادع اكرر نرخ الا نانسى لو اون ملؤ محلا ةاصنإت ماسي اي
 ويلز دع مول! نافارا سادس دمل اودي ز يساند هلي رموش فلاوبانادادغب فاما
 نيم ةل مرح زعدبول نيو ونعل بهو نب دانا مرت نيفس نبنوسمل :انادع
 سارق نسا ةيرهاب عمتادازوذدس تنل ودم ذنب زارع
 !ةرْخل الاف ةاضنال الإ ءاونم ل مالا ف يع ملا ةلصنإو مساعي نولصيام عماش ناش طوب
 انتوفسز نسم انش نادم نيو ستون نادمبدالا رز هسازيعن روفانا سنك ىرقملارهكز نسل )عونا

 لاقزع سومر ةيرهملا نعمت كلل ا رصزعةل مرحب نجار زع سارع عّللان ىركشملاهلصز دين
 .. .ةاني)مالاؤ راي جلاةل صراف ماد رادب نوايا مياس نساولت ٍلسو ديس سد الودللاف
 2 ”انادلوضود! كد زكسو رض سار ةريرع لإ نعت ادعم اورلاهنيم ازكعي لام ماسالا
 طيز رغط غلو اجزم ئوتتليطن يدينك غلوب نضل مطولا داور كزكور لعل بانك
 :اهعسارعو) اذا ىرتسالا نجل اديس رموكادصريعول) اناا اهل اههانكو لين ورمل ادعس نب
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 هنيراوالاماطقناب هد مزق ايعاتسمانضدلانيز بهاوملابابس انو باغرلا باو قائلا مسديلا
 فلنا الي عانساط نص تنال ديكو فو دل شو لسا دلما ةو ده فرال هنياوالو فاش
 لززئل:دلا درع لض نب مراد نيديلا ميرو سبب نددلا يصخو ثوحللا هلونبرو هديعرب )شو اليد

 لسا نانشا ماشا ونملو اذاشا نفل مداد نيزإياحاو هلا لعو هيلع دال صارم | نرهبز نيل دجدد
 هيلي نمد فل ملظتاو هداصزيسو ديمه لصاديجراتخلطحوزعساناف ساما شكولا ملت
 ليال نا نمو.ةدارعيلا هدابع ةدابحنم قالاوعدمل رون هليدس نع غارنهرانلا نيواويشس هنلخلا هشمبف

 .ةنضلسو هسا م تالا ةازلئ كدي د دنع برهلالو را يلكدنع جرا لال ضاطموزلا
 ماوس معاهرطخ مفرد اههظعو تير فرشو نييخن زير طال هراثاو نييزانتل نيبدلصاقلا
 املا عدرا دينتؤاربذلناط ةورلاو هلل نيا اعرلاو طفلا ماض زيفو يوكو كلل
 ريل نالاةدادفب قارمن ريعرسلو وردا طع يوحد نرش مهام اهدبالذ كاف
 رشلانيرادنب نسلط ]يمممادسعموول ان هراجل بينا تن نوط دلك ن١ زاجل بيفحلاتباث نب
 سابتاواطملالم نسال خلا ةريعزب ناحل رونا ِضظفاحلل هسازبعنديتانتس لل تيبىدإبرتسالا
 اق ها زيوةيبلكت مو ةنمال طلة اناس وادع نيرمع شما نائل ينباع
 تف ةنسك وحداني لس نيطع نمو تدبلا وخلو ةنسلاريتا ومو كلاب نيسان مار وع
 ريو روما اشو دوسلا لح ةفايلامع !«هفلروبن ايست ناننار عش كلذ يد قو ديك
 ميناج توتو ةدداغلا منعت رطضفدمل رنا ابقس مدع نعتلا كناساصلااباوجراديغمتنياوريولا
 رهو هلال فول ّساداو مبانصخل موعكتلا مازن دسالاضو ةنملامهلع تفمارتو يتلا ميلإتلماكو
 القاطع مهمىلاو نايس دساامنمو َيلاريلعلامانماةمالا هذ باضالاو فرامل العن كور يكونو
 هحلكتفتاسادنع مكن ااوفر الط ارضو دوس نلمح ين اوركذ نم مت لضان !يانلا هيأ ىلا عت هسا
 يلو ىر لان متلادبعنيؤ ع اديتإاو ىدسلا ]سس نمسا ةصديتواو ىوارفل النقل نيد يعم سادصولا
 هديا ادمن يلا قرولا بن مياس دارا نال لبعز يذم نعتز

 راسل نيديز انثىراومالاوهومزيدمز نار بعان  ىلاكيل ههادسع زر ليعمس سابعا! ان ومرافلإفاغلا
 حممد ناطإل و هيلع سال سمسا وسر نأ !مزعدسا وج متن انعرا دز مهاد زع دج نومونزعماوم
 نطيل مرج لاولا ىدب ل ز:وعدججل و امانا طرح ينيج لكن اكرالا لسد ىومتلا دنفاءطةكم
 اول: عرشراددرمزعمسانأخدصبا مالا لع ؤناو سار لكرانلا ضيف ةئلاهوان ف ىدإرلا
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 هيلاو:ذط املا مهرو ةرظ الا مهب زال تيل م عتطسا: ناك فال ويسأشلهعملا

 اطاشوابيوجوايزنو اللواتي اوهاملا لط لحب مدايس تلكدبو مس ابتسمي
 دال ناهد ناهصاع لاو رسقملاو تامهد رع ناس اسد 2. اسدرنلا دوا ىلل فاسو
 و ءلايلو اه لوطبوولا هللا اجرعو مادلاو نيا صولاهذ اهاووارعل او لابإلا

 انين نزلا يا اهلانسر 0 .خوس معن احد منيدخأو

 "روما هان ايو .!ل وال ازنعصنخ [.منل ا وهو اراب ناو خب اناس اك
 يل تاكو دولا ةلصالاد سائلا وديا دييولارع تاو هاودتساو

 ل جم عير لي عرغدر/ىلدو .ىظللس دام الزاجل مودورمن وكيل يحس

 تامالم م اهورم اضل ىذا
 .ناكيخرهوناثلا
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